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GRANNSAMVERKAN MOT BROTT

Inom samfälligheten finns en organisation för"Grannsamverkan mot brott" som tilläm-
par de minimi-regler som Folksam och polisen anser lämpliga, anpassade till våra för-
hållanden (se regelsamlingen nedan).

Styrelsen utser två personer som (för föreningens räkning) håller kontakten med poli-
sen, Folksam, Brf Nålen och blockansvariga inom Nocken. Inom varje block (19 st ) är
det respektive blockansvarig som ansvarar för verksamheten, som han/hon kan anpassa
efter "lokala förhållanden" inom blocket. Pensionärer och/ eller hemarbetande kan
hjälpa till med verksamheten.

Så länge grannsamverkan-skyltarna sitter uppe är vi alla skyldiga att ha bevakning
etc enligt fastställda regler. Polisens rimliga ståndpunkt är att vi annars förstör både
för oss själva och för andra.

Regler för Grannsamverkan mot brott

1. Promenera ofta och på olika tider i våra gränder. Ta gärna med hunden (men glöm
inte hundbajspåsen).

2. Ha ögonen öppna för om något ser onormalt ut beträffande hus/ trädgård (gäller inte
bara avseende inbrott utan även t ex vattenskador, brand m m).

3. Hälsa gärna på mötande okända och fråga om du kan hjälpa till med något.

4. Meddela grannar och blockansvarig när du är bortrest.

5. Upplys absolut inte främlingar om att någon är bortrest.

6. Töm brevlådor åt grannar som är bortresta, vattna, klipp gräs, trampa kring entreer
vid nysnö etc.

7. Ser du något som verkar på tok skall du iakttaga så mycket som möjligt, meddela
blockledare, kontaktman eller polisen genast. Ingrip aldrig direkt om du inte känner
att du behärskar situationen. Att stanna upp, se på och påkalla andras uppmärksam-
het, kan vara mer verksamt än att direkt och med våld ingripa!

8. Fortsätt iaktta. Följ brottsförövama på avstånd, skriv upp registreringsnummer, lägg
klädsel och utseende på minnet. Dina observationer kan vara av avgörande betydel-
se för ett snabbt och framgångsrikt polisarbete.

9. Ställ upp och vittna. Du löper en mycket liten risk att råka ut för repressalier. Men
utan din hjälp kanske brottsförövaren blir frikänd och kan fortsätta sin brottsliga ba-
na. Känner du dig rädd och osäker, tala om det för rätten och begär att slippa kon-
fronteras med den eller de du ska vittna mot. Kontakta VÅGA VÄRNA VARAN-
DRA för vidare information om vittneshjälp.
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