Information till nya kontaktombud
Foldern ”Grannsamverkan i praktiken”
Ni som är kontaktombud skall ha en varsin folder som beskriver era uppgifter som
kontaktombud i Grannsamverkan. Låt gärna era grannar ta del av informationen i foldern!
Kontakta Grannsamverkan via e-post om ni inte har fått någon folder.
När ni får e-post eller sms
Er huvuduppgift som kontaktombud består av att föra vidare information från Polisen till era
grannar.
Gör en egen e-postgrupp över de grannar som ni har på er lista så att ni snabbt får ut
information som kommer till er! Vi behöver inte ta del av grannarnas uppgifter, dessa är
endast för er. Till grannar som inte har någon e-postadress kan Ni ex. kopiera informationen
och lämna ut. Om ni som kontaktombud endast har en e-postadress som är knuten till arbetet,
bör ni se till att ni kan läsa den hemifrån på kvällar, helger och under semestern.
Sms:en som kommer från Polisen går även de endast till er som är utsedda ombud och som ni
också för vidare så snart ni kan. Ni är inlagda i våra sms- och e-postregister för
Grannsamverkan, så vi kan föra ut ovanstående information till er och på grund av
Personuppgiftslagen, PUL, måste vi informera er om detta.
Sms från Polisen
Många upplever det lite kostsamt att sända vidare sms från Polisen ut i sina bostadsområden
och givetvis ska detta inte vara någon belastning för er, så ett tips:
Skriv ned texten ni får från Polisen i ett e-postmeddelande och sänd ut det till era
bostadsområden eller, om ni har en nyare mobiltelefon, kopiera över till e-post i telefonen och
sänd ut. Detta bör helst ske samma dag, när Polisen sänder sms till Grannsamverkan är det
brådskande information.
Om ni väljer att sända sms-informationen vidare via e-post bör ni informera era grannar om
att de även får skyndsam information via e-posten och bör därför kontrollera den ofta!
Tips! om ni har en smartphone kan ni hämta en app (ex. Whats App), därifrån kan man skicka
gratis sms till sina kontakter i adressboken.
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Skyltarna
Ni som är ombud står som kontaktpersoner hos kommunen gällande skyltarna. Om skyltarna
blir förstörda eller trasiga skall de direkt bytas ut. Vi har lagt ut extra skyltar i våra receptioner
i länet där ni kan hämta ut nya, se www.polisen.se om öppettiderna. Ett tips är att förstärka
skyltarna på baksidan eller med en ram så vinden inte tar dem direkt. Speciellt stora skyltar
måste förstärkas!
Klistermärken
Dela ut två klistermärken per hushåll där ett sätts någonstans på husets framsida samt ett på
baksidan, till exempel på altandörren. Klistermärkena blir urblekta efter en tid och bör då
bytas ut, hör då av er till Grannsamverkan via e-post så ordnar vi nya till er.
Nya grannar och säsongsboende
Involvera alla i Grannsamverkan, hör av er till Grannsamverkan via e-post om ni behöver
informationsblad och broschyrer att dela ut.
TIPS
Skriv till: tips.jamtland@polisen.se då kommer den direkt till vår KUT
(kriminalunderrättelsetjänst), detta gör Ni dagtid på vardagar med tips som Ej är
skyndsamma!
Under helger, kvällstid och vid skyndsamma tips ringer NI 114 14 för att få kontakt med
polis direkt, se nedan!
Era grannar behöver inte gå via Er med sina tips, men det är bra om de skickar en kopia till Er
så Ni kan gå ut och varna övriga grannar om det är något som händer i erat område. Ett tips
till Er är att inte sitta och vänta på att få information från polisen, får Ni kännedom om något
så varna Era grannar direkt och skicka tips eller ring oss, beroende på skyndsamheten!
Tänk speciellt på att notera viktiga detaljer så som exempelvis ett registreringsnummer,
bilmodell, tid & plats etc.

Här hittar ni annan bra information
www.stoldskyddsforeningen.se
www.samverkanmotbrott.se
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KONTAKT MED POLISEN
Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
När Ni ringer 114 14:
# Vill Ni komma i kontakt med Polisen i Östersund slår Ni direkt Nollan och begär att växeln
kopplar er till LKC i Östersund (Länskommunikationscentralen i Östersund)
# Göra en anmälan: Tryck 1
# Lämna ett tips: Tryck 2 (eller skriv ett mail)

Har ni frågor om Grannsamverkan?
Hör av er till e-postadressen: grannsamverkan.jamtland@polisen.se om ni har några frågor
eller vill ha kontakt som inte är brådskande!

Lycka till!
Grannsamverkan i Jämtland
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