Grannar mot brott - ett effektivt nätverk
Grannar mot brott är ett nätverk där Länsförsäkringar Skåne tillsammans med
dig, Kommunen och Polisen jobbar för ett tryggt och säkert boende.

Vem kan vara med och kostar det?
Vi vänder oss till alla oavsett vilket försäkringsbolag man är kund hos. Här gäller det att jobba över
gränserna. Länsförsäkringar Skåne ställer upp med allt material vilket innebär att det är helt gratis.

Vad krävs?
Vi vill ha en kontaktperson för området uppskriven på vår lista. Kontaktpersonen är vår gemensamma
länk mellan de boende och övriga i nätverket. Om området är stort är det bättre att dela upp det i
mindre delar med flera kontaktpersoner, 25-30 hushåll/kontaktperson är ofta lagom. Kontaktpersonens
uppgift är att förmedla information om något inträffat i ert område, så det är viktigt att ”alla känner alla”.
Kom ihåg att Grannsamverkan är något du och dina grannar själva måste hålla vid liv.
Av de boende önskas att man i möjligaste mån följer de råd och anvisningar som vi på
Länsförsäkringar Skåne, kommun och polis ger. Det kan exempelvis röra sig om:




Att se över låsen i bostaden (det är inget krav att byta lås).
Dokumentera hemmet på något sätt - genom märkning eller genom att förteckna, fotografera
eller filma värdeföremål.
Reser du bort ber du grannen klippa gräset, vattna blommorna, tömma posten mm.
Framför allt är grannen inte bara den man normalt pratar och umgås med utan någon som
känner ett ansvar för alla i gatan eller i trapphuset.
Det gäller att göra området mer levande och svårare för ”buset” att röra sig i. En gata eller ett
trapphus där man bryr sig om sina medmänniskor har betydligt större chanser att förebygga
brott.

Vi tillhandahåller skyltar och dekaler som du och dina grannar själv sätter upp för att visa att
Grannsamverkan finns i området. Det avskräcker objudna gäster.

Hur startar man?
Diskutera först med grannarna för att höra om de är intresserade. De flesta har en uppfattning om vad
det handlar om. Hör sedan av dig till oss så hjälper vi er att komma igång!
Utse en kontaktperson. Skyltar, dekaler och lite övrigt material delas ut.
Ni skapar en kontaktlista ( www.coyards.se ) inom er grupp där ni snabbt och enkelt kan
förmedla er information.
Det är ni som grupp som avgör på vilket sätt ni enklast och bäst jobbar med Grannar mot Brott.
Länsförsäkringar Skåne och polisen stöttar med hjälp och råd.

Önskas mer information? Kontakta
Kenneth Johansson
kenneth.johansson@lansforsakringar.se
040-633 80 43

