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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev Nr, 17 160621 

 
Hej alla Grannsamverkare! 
 
Här kommer 5 smarta tips för en skön sommarsemester. 
 
Sommaren närmar sig och det börjar bli dags att planera för semestern. En viktig del 
av planeringen handlar om vad du bör göra för att minska risken för att bli utsatt för 
brott. 
De brott som ökar mest under sommaren är rena stölder av våra ägodelar som 
båtar, MC, mopeder och cyklar. Ett vanligare brott under sommaren är också 
fickstölder vilket många drabbas av i folkträngsel – i en stad eller under en festival. 
 
Här kommer några konkreta tips om vad du bör tänka på inför semestern: 
 
* Starta Grannsamverkan för att minska inbrottsrisken hemma när du är på semester 
* Märk dina ägodelar till exempel med DNA-märkning - en tydlig 
stöldskyddsmärkning avskräcker tjuven och underlättar för dig att få tillbaka dina 
ägodelar 
* Förvara stöldbegärliga ägodelar väl inlåsta i säkerhetsskåp när de inte används och 
se till att låsa in verktyg och gräsklippare med godkända lås 
* När du turistar – tänk på att förvara alla värdesaker nära inpå kroppen 
* Skydda din post antingen genom att be någon ta hand om den eller använd en 
brevlåda med lås och se till att den har insynsskydd 
 
Källa Stöldskyddsföreningen. 

 
Här kan du se en film från Stöldskyddsföreningen, Stoppa tjuven 2.0 om 
Bostadsinbrott. Följ länken nedan. 
 
https://www.stoldskyddsforeningen.se 
 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsradgivning-for-privatpersoner/stoppa-tjuven-bostadsinbrott/?utm_source=Nyhetsbrev+privat&utm_medium=email&utm_campaign=juni
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Det kom ett mail till oss med ett mycket bra exempel på ett fungerande 
Grannsamverkansområde på Travarvägen i Östersund. Området har två 
kontaktombud, Anette Espell och Börje Hall, och 20 st hushåll i sitt område.  
 
I januari 2015 togs initiativet till att starta Grannsamverkan och ganska snart efter 
det var man igång. Området har beslutat sig för att träffas en gång per år och hittills 
har man hunnit med två träffar sedan start.  
 
Här är ett av områdets kontaktombuds egna ord om hur man kan hålla 
Grannsamverkan levande i sitt område. Mycket bra jobbat tycker vi på Polisen! 
 
”Hej! 
 
Hälften av de tjugo grannsamverkande hushållen på Travarvägen i Östersund slöt 
upp till en vårträff en regnig måndagskväll i slutet på maj. Upplägget bestod av en 
promenad längs gatan med stopp vid de hus som hade någon deltagare med. Denne 
berättade då bl.a. om sådant man gjort för att försöka minska risken för inbrott och 
stölder. Det kunde handla om allt från heltäckande larm till belysning på baksidan av 
husen och mycket annat. På så sätt kunde vi ge varandra idéer och uppslag till egna 
förbättringar utöver den grannkontakt som grannsamverkan medfört. 
  
Kvällen avslutades med knytisfika i garaget hos det ena kontaktombudet, som ordnat 
med långbord och stolar i skydd för regnet. Kontaktombuden påminde om de fyra 
kraven i grannsamverkan och visade upp blanketter som finns att hämta på 
www.samverkanmotbrott.se Annat behandlades också, t.ex. rutinerna vid 
förmedlingen av polisens sms.  
  
Det här var den andra årliga GSV-träffen för hushållen på Travarvägen och alla var 
eniga om att nästa års träff i maj gärna skulle utformas på liknande sätt, men att vi 
då kunde vara hos någon annan längs gatan. 
  
Hälsning 
Börje Hall 
kontaktombud Travarvägen” 
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GLÖM INTE GRANNSAMVERKA: Prata med Era grannar, tala om när ni åker bort, 
parkera bilar hos varandra, förvara inte kontanter hemma och lås in guld och silver 
som ni inte använder. Ha alltid ytterdörrar låsta och släpp aldrig in främmande 
personer i bostaden! Var uppmärksamma på främmande fordon och personer i era 
områden! Tipsa polisen med färska iakttagelser! 
 
www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 
Trevlig Midsommar! 
Carin Rodling 
Polisen Östersund 

http://www.samverkanmotbrott.nu/
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KONTAKT MED POLISEN 

- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112 

- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som inte är brådskande: Ring 114 14 

- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se Obs! Ej Tips! 

- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: E-post registrator.nord@polisen.se   

- I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68  om Ni har upplysningar i det aktuella 

ärendet. 

 
 
GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   
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