
                                                                                                 

 

Uppstartsmöte av Grannsamverkan i Bäsna 

Nu startas Grannsamverkan upp i Bäsna!  

Ni är välkomna på ett uppstartsmöte torsdag 5 mars kl. 18:30 i Bäsna Bygdegård 

Uppstartsmötets syfte är att informera om hur ni ska gå till väga och vad ni behöver tänka 

på. Representanter från polis och kommun deltar. Det är frivilligt att vara med i Grann-

samverkan. Alla hushåll måste inte ansluta sig i ett område men effekten är såklart högre ju 

fler som är delaktiga. Det innebär inte extra arbete för de hushåll som deltar, kontakt-

personerna får inledningsvis jobba med att få in kontaktuppgifter från deltagande grannar 

men inte heller den funktionen är betungande. 

Vad är syftet med Grannsamverkan? 

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende i ett område och polis/kommun. Syftet 

är att göra området oattraktivt för brottslig verksamhet och att öka tryggheten. Insatsen för 

de boende i området är att vara uppmärksam och att känna till vilka åtgärder man kan vidta 

för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. 

När Grannsamverkan startar sätter ni upp skyltar som visar att här finns Grannsamverkan, 

dessa skyltar erhålls gratis och beställs av kommunen.  

Byn delas in i mindre områden. Varje område ska ha en kontaktperson (det finns bybor som 

anmält intresse att vara kontaktpersoner). Hela byn ska ha ett huvudkontaktombud. Den 

personen har kontaktuppgifter till polisen för direktkontakt, och kontakt med kommunen 

t.ex. om det behövs nya skyltar. 

OBS! Akuta och pågående brott ska alltid anmälas till 112. 

Grannsamverkan har, enligt en undersökning som Brå tagit fram, visat sig kunna minska 

brottsligheten med i genomsnitt 16 eller 26 procent, beroende på vilken mätmetod man 

väljer. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten 

som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot 

person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap 

mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig 

gärningsperson löper större risk att bli upptäckt.  

I en intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer 

försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med att 

sätta upp skyltar – det krävs att de boende i området är vaksamma. (Källa:Brå) 

Rosa Flank, Bråsamordnare Gagnefs kommun / Hans Ryberg, Polis 

Läs gärna med på www.samverkanmotbrott.se 


