Välkomna att starta Grannsamverkan
UTBILDNING
Syftet med grannsamverkan är att alla hjälps åt. Det är bra om man är minst 2 kontaktombud och gärna fler om
det är ett större område. 6 gånger per år håller vi utbildningar i Grannsamverkan på Kungsbacka polisstation. Det
går bra att starta innan man går på en utbildning. Alla som är intresserade är välkomna att komma. På
utbildningen får du lära dig mer om vad grannsamverkan innebär , hur man kommer igång med det om man inte
redan startat samt hur man kan jobba vidare med det. Inför utbildningarna skickar vi ut till befintliga ombud vilka
datum och tider som gäller.

KOMMA IGÅNG
Medlemslista
Den eller de som tar på sig uppgiften som ombud för gatan/området sammanställer en lista med vilka
som är med. Man går runt och frågar alla vilka som vill vara med. På listan ska framgå adress,
namn, telefon, e-post och vem som är ombud. En kopia på listan lämnas eller skickas till Jonas Nyman, Kungsbacka
kommun, eller Ann Rönnäng, Polisen, se kontaktuppgifter nedan. Varje medlem ska också ha en kopia på listan.
Detta för att alla medlemmar ska kunna kontakta varandra. Den som är ombud har i uppgift att uppdatera
medlemslistan om det tillkommer fler medlemmar eller om det förändras på annat sätt. Uppdateringarna behöver
skickas till Jonas Nyman, samt medlemmarna.
Måste alla vara med
Nej alla måste inte vara med, det är frivilligt. Det är bra om man får med 70-80% av grannarna/hushållen på sin
gata eller i sitt område, men hälften räcker.
Kostnad
Det kostar inget att ha grannsamverkan. Alla som väljer att vara med får skyltar och dekaler.
Skyltar
Skyltar och dekaler hämtas i receptionen på Kungsbacka Polisstation efter överenskommelse med Ann Rönnäng,
Polisen, eller Jonas Nyman, Kungsbacka kommun. Detta kan tidigast ske efter att medlemslistan skickats in.

LÖPANDE ARBETE
Det handlar om att vara nyfikna och hålla lite extra koll. Att vara aktivt uppmärksamma på ett sådant sätt att den
som blir iakttagen ska märka att den blir det. Titta till varandras hus när någon är bortrest, ta hand om
posten och reagera och gå ut och kolla när ett larm går från något hus eller bil. Man bestämmer själva vad
Grannsamverkan ska innebära i just det egna området. Det är också viktigt att anmäla alla brott som sker, till
exempel skadegörelser och stölder. Även om det inte kan utredas så har det ett värde att Polisen får vetskap om
vad som händer i ett område. Fordon och personer som avviker från det normala vardagsmönstret i ett område är
Polisen intresserade att få tips om. Den som ser brott ske eller inser att risken är överhängande att det kommer
att ske brott behöver larma via 112.
Ombudet har också i uppgift att sprida vidare till sina medlemmar den information som skickas ut från oss.
Detta görs enklast genom att vidarebefordra den e-post som vi skickar ut ungefär varannan vecka. Vi kommer
ibland med lite tips och råd och alltid senaste nytt avseende bostadsinbrotten, var de skett och när. Syftet med att
vi sprider informationen är att öka kunskap och förhoppningsvis också få in fler tips om iakttagelser som kan
kopplas till brott.

Som ombud blir du inbjuden till en årsträff för alla grannsamverkansombud i Kungsbacka.
Den sker i januari/februari och inbjudan kommer ut några veckor innan.
Ann Rönnäng
Polisinspektör
Polisen
Lantmannagatan 5, Box 10283
434 23 Kungsbacka
010-56 60 439
ann.ronnang@polisen.se

Jonas Nyman
Samordnare
Kungsbacka kommun
Industrigatan 2
434 81 Kungsbacka
0300-83 49 57
jonas.nyman@kungsbacka.see

Evelina Börjesson
Kundtjänst
Länsförsäkringar
Nygatan 37
311 31 Falkenberg
0346-485 04
evelina.borjesspon@lfhalland.se

Villaägarna Kungsbacka

Energigatan 10 B
434 37 Kungsbacka
0300-56 71 75
info@villakba.com

