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Mötesanteckningar från 2018-11-03

Allmän information om Grannsamverkan: 

- Grannsamverkan handlar om att vi bryr oss om varandra.

- Alla vita skåpbilar är inte tjuvar.

- Informera dina grannar när du bokat hantverkare. Informera 

vem som bokats så är fordonet bekant när det kommer.

- Om obekant finns på ön, fråga var de hör hemma och om vi 

kan hjälpa dem. Att vi tar signalement kan avskräcka den 

ovälkomne.

- Stäng inte in hus i buskage, Klipp gräs, även hos bortrest 

granne

- Om 2-våningshus, ha ej stege liggande löst.

- Larm går till egen mobil för att eliminera ev misstag samt till 

sambandcentral som rycker ut vid skarpt läge.

- Larm kan gå till närmaste granne som kollar läge.

- Inventera viktiga/dyrbara grejor. 

- Fota och skicka bilderna till dig själv eller annan.

- Det är svårt att efteråt komma ihåg allt som försvunnit.

Allmän information om Grannsamverkan: 

- Ingrip inte - ring 112 och invänta polis samt ställ traktor på 

bron.

- Blockera med fordon som är synligt så att ingen överraskas.

- Ta signalement på individerna, Ta reg nr på fordon samt 

notera klädsel

- Våld får aldrig utövas mer än vad nöden kräver. ”Banka inte 

skiten ur dem”.

- Polisen vill inte att medborgargarden bildas.

- Stora Askerön är förskonad, då vi bara har en väg till/från.

- STO regionen har få inbrott och samverkan görs.

- Gör så här vintertid:

- Skotta egen eller grannes uppfart 

- Gör spår i snön (fotspår eller hjulspår)

- Skotta ren soptunnan och lägg sopor däri

- Töm brevlådan

- Dra ej för gardiner, Simulera TV-flimmer



Mötesanteckningar från 2018-11-03

Allmän information om Grannsamverkan: 

- DNA märkning är ditt unika ID som du köper själv. Märk dina 

inventarier. (se grannsamverkan.se – använd mall, beställ DNA 

märkning via leverantör.)

- Skriv upp serienummer 

- Installera siren + saftblandare, gärna på båt

- Sätt upp DNA märknings skylt vid ytterdörren och på fönster. 

- Märkningen görs på flera ställen på värdesaken. Syns bara i UV 

ljus. 

- När stulna objekt hittats av polisen, söker de efter DNA 

märkning och kontaktar ägaren.

- DNA märkning minskar stölder med 30%.

- När misstänkt aktivitet pågår, observera och skicka information 

via kontaktperson till polisen. Ingrip aldrig själv!

- Kontakta Carl Besslinger, Stenungsundspolisen via 

kontaktpersonen för ditt område.

Hur vi startar och driver:

- Definiera 3-5 bostadsområden (à ca 50 hus) på Stora Askerön

- Utse 1 kontaktperson/bostadsområde som får och ger info till 

polisen och förmedlar polisens information till de boende i sitt 

område.

- Polisen kommer återigen ut till Stora Askerön och pratar med 

kontaktpersonerna samt lämnar Grannsamverkans skyltar.

På befintliga stolpar sätt:

- 1 stor skylt vid brofästet (på L:a Askerösidan)

- 1 mellanstor skylt i korsningen vid Klockstapeln samt 1 åt Norr 

och 1 åt Syd vid asfalterad väg.1

- 1 mindre skylt sätts i Bottentången, Fiskevik, Buvik, Danestan, 

Heden. 

- 1 mindre skylt sätts havsnära på Stora Bryggan i Fiskevik, 1 i 

Danestan marina samt vid ytterligare plats(er) att definieras.

- Dekaler delas ut till öborna för att sättas på husen
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Hur vi startar och driver:

- Stora Askeröns grannsamverkan blir registrerad hos polisen.

- Sätt upp skylt vid ytterdörr/fönster. 

- Stöldbegärligt är handverktyg, båtmotorer, cyklar, mopeder –

lätta att stjäla och avyttra.

- Installera spårsändare i båtar.

- Kamera får sättas upp på egen fastighet – ej riktas mot 

allmänhet. Reglerna ändras snart då kamera ökar tryggheten. 

Spara data över tid. Chansa inte när du riktar din kamera!

När lagen ändrats, placera kamera vid brofästet.

- Privat fastighet kan aldrig helt fredas pga allemansrätten.

- Drönare får ej användas på annans mark.

- Grannsamverkan kommuniceras via Smarttext. (Se bild 7.)

Fungerar för alla telefoner, även icke-smart phone. 

Övrig kommunikation sker via e-post, Facebook, telefon.

Akut larmutskick i ditt område görs via Smarttext.

OBS endast akuta larmutskick!

Hur vi startar och driver:

Beslut:

1. Till grannsamverkans kontaktpersoner utsågs:

Sture Ängemark (Sävelycke), Joakim Vennersten (Danestan), 

Hans Oscarsson (Heden), Camilla Ardehn (Fiskevik) samt 

Jan Thorén (Bottentången/Buvik).

2. Möteskallelse skickas för att gemensamt dela in 

fastighet/områden.

3. Möte med polisen för att ta emot Grannsamverkans skyltar 

och dekaler att delas ut till öborna.



Agenda

12.00 – 13.00: Carl Besslinger, Stenungsundspolisen informerar

Aktiviteter för att starta

Aktiviteter för att driva

13.00 – 14.00 Öborna föreslår aktiviteter

Översiktsplanen 2019 status

Summering: åtgärder.



13.00 – 14.00 Förslag på aktiviteter

Individuellt:

- Ljussätt fastigheten
- Larma, sätt upp kameror och använd MärkDNA

Gemensamt:
Etablera grannsamverkan 
Stör, visa att vi ser och bryr oss om varandra
Sätt bom vid brofästet och fäll vid larm om intrång
Blockera brofäste och vägar
Samarbeta med Lilla Askerön
Sätt upp en kommunikationskanal

OBS vi skall inte handgripligen ingripa för att ta dem, (det är inte värt risken), invänta polis!



13.00 – 14.00 Kommunikationskanal - Supertext Funkar för alla telefoner



13.00 – 14.00 Kommunikationskanal - Whatsapp Funkar för smartphones



Har du fler frågor?

Anmäl dig till e-post distributionslista : camilla.ardehn@outlook.com


