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Den 27 februari hade vi en informationsträff tillsammans med polisen angående grannsamverkan. 
För att gå vidare behövs bl.a. en huvudkontakt och tio kontaktombud. På mötet bestämdes att vi 
skulle undersöka intresset för att vara ombud i föreningen, därav denna enkät. 
 

VAD INNEBÄR GRANNSAMVERKAN? 
Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet 
eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller 
verkar i ett område startar ett projekt där samverkan är nyckelordet. 
 
Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också 
trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk som skapas genom att de boende 
samarbetar, stödjer och hjälper varandra.  Att förändra attityder hos människor, att ta ställning 
för brottsoffer samt att bry sig om sina medmänniskor, är en grundläggande tanke i 
grannsamverkan. 
 
Grannars samverkan och samarbete är en metod att minska det man kallar 
vardagsbrottsligheten. Skadegörelse samt inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen 
är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i 
området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och 
varandras egendom. 
 

ORGANISATION 
Grannsamverkan organiseras så att ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller 
föreningen utses och håller kontakten med polisen.  
 
10 kontaktombud utses, vardera med ansvar för 10-12 hushåll i området. Kontaktombuden utgör 
en länk mellan de boende och huvudkontakten. De boende engageras som medverkande i 
grannsamverkan. 
 

VAD SKA HUVUDKONTAKTOMBUDET GÖRA? 
Huvudkontaktombudets uppgifter är bl.a. 

• Ha kontinuerlig kontakt med polisen. 
• Delta i utbildning hos polisen. 
• Engagera kontaktombud för delområden. 
• Upprätta namnlista över kontaktombud och lämna dessa till närpolisen. 
• Informera kontaktombud när ny information finns. 
• Inbjuda kontaktombuden till grannsamverkansträff minst en gång per år. 
• Låna ut märkutrustning till kontaktombuden. 

 
VAD SKA KONTAKTOMBUDET GÖRA? 
Kontaktombudets uppgifter är bl.a. 

• Delta i informationsträffar och utbildningar ordnade av polis och/eller 
huvudkontaktombud. 

• Informera och engagera grannarna med hjälp av handledarpärm. 
• Upprätta en lista över de grannar som deltar i grannsamverkan.  
• Till deltagarna fördela trycksaker, märkutrustning, dekaler och grannlappen.         VÄND! 
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• Dela ut blanketter för inventarieförteckning och blanketter för iakttagelser i samband 
med brott. 

• Ge grannarna tips om brottsförebyggande åtgärder. 
• Sätta upp grannsamverkansskyltar på överenskomna platser.  
• Informera grannar och huvudkontakt när ny information finns. 
• Omgående byta ut trasiga, urblekta eller klottrade skyltar. 
• Varje år erbjuda grannarna att låna märkutrustning så att de kan märka nytillkommen 

stöldbegärlig egendom. 
• Årligen ha en träff med grannarna och diskutera samarbetet. 
• Engagera nyinflyttade grannar i grannsamverkan. 

 
VAD SKA DEN BOENDE GÖRA? 
De boendes uppgifter är bla. 

• Upprätta inventarieförteckning, kompletterad med foto eller videofilm. 
• Märka stöldbegärliga inventarier. 
• Meddela granne och/eller kontaktombud när man reser bort. 
• Hjälpa grannar vid deras semestrar mm. 
• Iaktta försiktighet. 
• Vara vaksam och tipsa polis och kontaktombud vid onormala händelser. 
• Efter ekonomisk och teknisk förmåga ordna bra inbrottsskydd för fönster och dörrar. 

 
 

Styrelsen i Brf Ladusvalan i Lund 
__________________________________________________________________________ 
 
    Ja, Jag är intresserad av att vara huvudkontaktombud. 
 
    Ja, Jag är intresserad av att vara kontaktombud. 
 
    Ja, Jag är intresserad av att medverka i grannsamverkan. 
 
 
 
Namn:    __________________________________________________ 
 
Lgh nr:     ___________ 
 
 
PS. Lämna lappen i styrelsens brevlåda vid vaktmästaren senast söndagen den 6 april. Det 
går också bra att maila den till styrelsen@ladusvalan.se. Har ni några andra synpunkter får 
ni gärna skriva på baksidan. 
 


