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Grannsamverkan - nyhetsbrev #2 2016

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev från Grannsamverkan - en del av samverkan mot brott

 

Några tips inför sommaren och semestern
Sommaren närmar sig och det börjar bli dags att planera för semestern. En viktig del av planeringen handlar
om vad du bör göra för att minska risken för att bli utsatt för brott.

De brott som ökar mest under sommaren är rena stölder av våra ägodelar som båtar, MC, mopeder och
cyklar.

Här kommer några konkreta tips om vad du bör tänka på inför semestern:

1. Skydda din post antingen genom att be någon ta hand om den eller använd en brevlåda med lås och
se till att den har insynsskydd  

2. Prata med dina grannar om att du är bortrest och hjälps åt att få bostaden att se bebodd ut när du är
borta

3. Märk dina ägodelar - en tydlig stöldskyddsmärkning avskräcker tjuven och underlättar för dig att få
tillbaka dina ägodelar

4. Se till att ha bra lås framförallt på fönster och altandörrar som är de vanligaste inbrottsvägarna
5. Komplettera gärna med larm kopplat till en larmcentral

 
Titta gärna på våra filmer med tips om vad man kan göra i bostaden för att minska
risken för inbrott >>

 

http://www.bwz.se/ssf/b.aspx?l=86fd49f3-39b5-48c2-996c-5d5900b7b84c&r=106077&rcrc=F3D42818
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Du har väl inte missat att vi finns på Facebook?
Seden en tid tillbaka finns Samverkan mot brott, som driver Grannsamverkan i Sverige, även på Facebook.
Det är den officiella sidan för Grannsamverkan nationellt och ska verka för att sprida Grannsamverkans
budskap och metod.

Vi delar goda exempel och nyheter om Grannsamverkan från hela landet, skickar ut varningar om
tillvägagångssätt som tjuvarna använder sig av och andra tips som kan underlätta i vardagen.
 
Gilla vår Facebooksida här >>

 

Presentation av Grannsamverkan i Andersberg
Under Brå's konferens Råd för framtiden presenterades det framgångsrika arbetet med Grannsamverkan i
flerfamiljshus i Andersberg, Halland.
 
Se seminariet här >>

 

http://www.bwz.se/ssf/b.aspx?l=8c5fc152-4e0a-4741-967d-3d8524d19e43&r=106077&rcrc=F3D42818
http://www.bwz.se/ssf/b.aspx?l=6bd9373b-3c73-4855-bf64-7d1236e7df7a&r=106077&rcrc=F3D42818
http://www.bwz.se/ssf/b.aspx?l=7a71ea54-a6e6-4b52-9991-e1363c731ec7&r=106077&rcrc=F3D42818
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Kommuner som lovat mer Grannsamverkan
Under året har landets sju polisregioner tillsammans med kommunerna påbörjat arbetet med
medborgarlöften. Mycket glädjande kan i konstatera att flera lovar att arbeta mer med Grannsamverkan som
metod.

Hittills har man lovat mer Grannsamverkan i:

Alingsås
Kalix
Kristinehamn
Ljusdal
Ljusnarsberg
Markaryd
Piteå
Skellefteå
Storfors
Älvsbyn
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Varför måste beställningen av Grannsamverkansmaterial gå
via Polisen?
Vi får lite då och då förfrågningar eller beställningar från er i ett grannsamverkansområde på material. Vi
skickar ut materialet till den lokala polisen som ansvarar för att dela ut den till de aktiva områden som finns.

Det handlar alltså inte om att ni inte ska få ut material till era områden men på nationell nivå har vi inte
kontroll över vilka aktiva Grannsamverkans-områden som finns. Det är enbart där Grannsamverkan sker
enligt grundkonceptet och där polisen medverkar, som ska skyltar sättas upp.
 

 

Ånge vill ha nya regler för samhällsnyttig skyltning
Ånge kommun ser över reglerna för uppsättning av Grannsamverkansskyltar som är bygglovspliktiga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har kommit fram till att kommunen bör stå för kostnaden eftersom det är en
samhällsnyttig skyltning och ska främjas. Ett ställningstagande som Samverkan mot brott ser mycket positivt
på.
 
 Läs mer här>> 

http://www.bwz.se/ssf/b.aspx?l=0e714bbe-c0e2-4971-ac21-401c406bedfd&r=106077&rcrc=F3D42818
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du deltar i Grannsamverkan eller för att du anmält dig
till att få nyhetsbrevet.

 
Detta mail är skickat till: selinder@me.com

Vill du inte ha detta utskick mer? Avregistrera dig här
 

mailto:selinder@me.com
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