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Grannsamverkan
Nu kör vi igång med Grannsamverkan. I en intervjuundersökning med personer som begått
brott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller undvek områden med grannsamverkan,
så samverkan är något vi bör ta till oss. Vi som deltog i informationsmötet vid vårens
städdag fick några bra tips att tänka på för att förebygga inbrott, stölder och skadegörelse.
Notera det som står nedan så minskar vi risken för otrevliga händelser i vårt område.
Det räcker inte med att sätta upp skyltar i området som det står Grannsamverkan på
för att Grannsamverkan ska ha en effekt på brottsligheten. Uppmärksamhet och
engagemang i att tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i vårt område utgör
grunden för Grannsamverkan. Det innebär att alla i området är mer uppmärksamma
på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och
tillkallar polis vid pågående angrepp.
Det finns några krav som bör vara uppfyllda för att nå framgång med Grannsamverkan:
Meddela grannarna
Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar
– det gör att uppmärksamheten ökar runt ditt hem.
Tips och råd
Vara förtrogen med hur du förebygger brott och skyddar ditt hem. Att åtgärda
svagheter i ditt hem gör skillnad och försvårar för tjuven.
Värdesaker
Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Ju mer värden du
har desto mer intressant blir det att bryta sig in.
Inventarielista
Upprätta en inventarielista och/eller fotografera/filma bostaden och dina värdesaker.
Förvara materialet i bankfack eller i stöldskyddsregister.
Märk egendom
Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden
eller via märkutrustning som kan lånas av polisen.
Vaksam
Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen på 114 14
om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också
informera föreningens kontaktombud – Peter Larsson, Öndarpsvägen 21.
Uppmärksamhet som märks är avskräckande för tjuven.
Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening, Öndarpsvägen 2, 523 74 Hökerum
hemsida: www. mogden.se

e-post: info@mogden.se

