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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – vecka 52, 2015 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
Nu har vi kommit fram till årets sista nyhetsbrev och vi kommer åter med nästa 
under vecka 2 nästa år. Uppehållet beror på semestrar men sms:en gör inga 
uppehåll, de kommer som vanligt från LKC (Länskommunikationscentralen) när något 
har hänt i länet. 
 
Västernorrland har kommit igång med Grannsamverkan på allvar i år och förra 
veckan publicerade man följande artikel på SR hemsida. Detta är mycket glädjande 
för vårt arbete då vi möts upp vid länsgränsen! 
 

Antalet grannsamverkansgrupper har ökat markant i Västernorrland. 

Detta har lett till att risken för att utsättas för brott i dessa områden har 

minskat med 26 procent. Det säger Annica Odelind vid Polisen. 

Sedan förra årets våg av bostadsinbrott i Västernorrland har intresset för att skapa 

grannsamverkansgrupper ökat markant i länet.  

– Vi märkte att det fanns en oro och vi fick mycket påringningar från folk som ville starta 

upp grannsamverkansområden. Så hela våren var vi runt och startade upp områden i 

Timrå och i Sundsvall. Och det här intresset har fortsatt och nu har vi också en 

uppstartsträff i Ånge kommun, säger Annica Odelind, tf gruppchef för lokalpolisområde 

Medelpad. 

Och polisen är väldigt positiv till den ökade medvetenheten ute bland 

allmänheten. Ökningen av grannsamverkansgrupper har i sin tur lett till att risken för att 

utsättas för brott har minskat rejält.  

– Brottsförebyggande rådet har gjort en undersökning som visar på en minskning med 

26 procent av bostadsinbrotten. 
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Vi hoppas att NI har haft ett bra år och önskar ER ALLA en riktigt god jul  
& ett gott nytt år!    
         

        Birgitta Persson 
                      Polisen 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 

 

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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