2016-04-25
Hälltorps Samfällighetsförening angående grannsamverkan

Hej,
På årsmötet i Hälltorps Samfällighetsförening informerade polis Tommy Boström om
Grannsamverkan.
Det finns idag ca 160 grannsamverkansgrupper i Värmland. Det har varit mycket inbrott i Värmland
men Hammarö ligger, med sitt strategiska ö-läge, trea i Sverige på minst brottslighet. Syftet med
grannsamverkan är att skapa trygghet bostadsområdet. Man pratar med varandra och är observanta
på vad som händer i området. En lämplig storlek är en gata per grannsamverkansområde. Därför
föreslogs på årsmötet att våra områden i så fall följer samma indelning som styrelseområdena för
samfällighetsföreningen. http://halltorp.nu/styrelseomraden.shtml
Så här fungerar det i praktiken
Man har ett ombud och en sms-grupp per område. Alla får information samtidigt om någon skickar
sms om man t ex ser något misstänkt hos en granne. Allas telefonnummer i gruppen läggs in av
ombudet på smsgrupp.se. Det medför inga kostnader. Skyltar sätts upp på området. Statistiken visar
att brottsligheten går ner mellan 16-26% när skyltar sätts upp. Om man upptäcker något misstänkt i
området ringer man direktnumret till polisens ledningscentral 010-569 22 37. Vid pågående brott
ringer man 112. Det är bra att fotografera det man ser.
Årsmötesbeslut
Grannsamverkan ingår inte i Hälltorps Samfällighetsförenings uppdrag men styrelsen skickar ut
denna information om grannsamverkan och tar in intresseanmälningar från dem som vill vara
kontaktperson/ombud för sitt område. Om intresse finns får dessa personer sedan ta frågan vidare
och bilda Grannsamverkansområden, samordna intresset från ditt område och ta kontakt med
polisen.
Om du vill bli ombud maila följande uppgifter till styrelsen@halltorp.nu senast 10 maj:
Namn:
Telefonnummer:
Gata och husnummer:
Vill du veta mer om hur Grannsamverkan fungerar kan du ta direktkontakt med polis Tommy
Boström på tel 070-609 94 65 eller gå in på samverkanmotbrott.se
Bonustips från Polisen
Det finns en produkt som heter smartwater. Med den kan man DNA-märka sina saker. Finnas att
köpa hos försäkringsbolagen.
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