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Grannsamverkan mot brott 

Inom samfälligheten finns en organisation för Grannsamverkan mot brott som tillämpar de 
minimiregler som Folksam och polisen anser lämpliga, anpassade till våra förhållanden (se 
regelsamlingen nedan).  
 
Styrelsen håller kontakten med polisen, 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 grannsamverkanskyltarna 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.  
 
1. Regler för Grannsamverkan mot brott 
 
Nedanstående regler är hämtade ur Folksams och polisens anvisningar för Grannsamverkan 
mot brott: 
 
* Promenera ofta och på olika tider i våra gränder. Ta gärna med hunden (men glöm inte 
hundbajspåsen).  
 
* 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).  
 
* Hälsa gärna på mötande okända och fråga om du kan hjälpa till med något.  
 
* Meddela grannar och blockansvarig när du är bortrest.  
 
* Upplys absolut inte främlingar om att någon är bortrest.  
 
* Töm brevlådor åt grannar som är bortresta, vattna, klipp gräs, trampa kring entréer vid nysnö 
etc.  
 
* Ser du något som verkar på tok skall du iaktta så mycket som möjligt, meddela 
blockansvarig kontaktman eller polisen genast. Ingrip aldrig direkt om du inte känner att du 
behärskar situationen. Att stanna upp, se på och påkalla andras uppmärksamhet, kan vara mer 
verksamt än att direkt och med våld ingripa!  
 
* Fortsätt iaktta. Följ brottsförövarna på avstånd, skriv upp registreringsnummer, lägg klädsel 
och utseende på minnet. Dina observationer kan vara av avgörande betydelse för ett snabbt 
och framgångsrikt polisarbete.  
 
* 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 bana. Känner du dig 
rädd och osäker, tala om det för rätten och begär att slippa konfronteras med den eller de du 
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ska vittna mot. Kontakta VÅGA VARNA VARANDRA för vidare information om 
vittneshjälp.  

2. Tips för att minska inbrottsriskerna   
 
Fastighetsägare i Nocken har tyvärr då och då drabbats av inbrott. Inbrottsrisken ökar markant 
under semestertider när många hus står tomma under längre perioder. Här är några tips om vad 
ni kan göra för att förhoppningsvis minska riskerna och – om nu oturen är framme – förhindra 
att förövarna får med sig det mest värdefulla ni har. 

* Har ni inbrottslarm, testa att det verkligen fungerar innan ni reser bort. Det gäller även om ni 
har brandlarmfunktion i larmanläggningen.  
Vidtala en eller flera grannar runt omkring ert hus att hålla uppsikt över ert hus och er trädgård 
för att se om det dyker upp okända personer. 
 
* Ordna också med någon granne att de tar in tidningar och post (om ni inte ställer om den), 
att de varje dag vid olika tider går in och ut i era hus (oavsett om det finns blommor att 
vattna), att de ställer upp ett par fönster för vädring en stund, att de då och då hänger ut lite 
olika ”tvätt” på torklinan eller torkstället. Har ni småbarn, som har leksaker ligger ute på 
altanen eller i trädgården: flytta litet på dem så att de inte hela tiden ligger på samma plats. 
   
* Har ni timers för tändning/släckning av inomhus- (och eventuellt också för utomhus-) 
belysning: Ställ in dem på litet varierande tider och variera ordningsföljden mellan rummen. 
Har ni inga sådana kan det vara en god investering att skaffa ett par-tre stycken. Ta bort och 
göm bärbara datorer och skärmar till datorer som syns väl genom fönstren. 
 
* Särskilt värdefulla saker, t e x smycken och liknande, kan ni lägga i bankfack eller 
”deponera” hos någon släkting och bekant (helst någon som inte bor i vårt område).  
 
* Har ni stöldbegärliga saker i garaget: Försök att tillfälligt placera dem någon annanstans 
medan ni är borta. Vi har tidigare haft inbrott/inbrottsförsök som indikerat att förövarna känt 
till att garageinnehavaren är bortrest. 
 
* Vidarekoppla gärna hemtelefonen till annan fast telefon (t ex på landet) eller till 
mobiltelefon så att det verkar som att ni är hemma eftersom ni kan svara direkt när det ringer. 
Numera hörs det faktiskt inte i telefonen att samtal kopplas vidare. Har ni telefonsvarare, 
ändra hälsningsmeddelandet (från ”Vi är inte hemma ….” till ”Vi är bara ute en kort stund 
…”) eller avaktivera den helst medan ni är bortresta. 

* Vintertid: Be någon granne att skotta framför entré- och förrådsdörren (om ni inte har byggt 
för den). Grannen kan gärna gå i snön på ett naturligt sätt några meter som man gör när man är 
på väg in i huset och på väg från huset. Anslut till andra fotspår i gränden. 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 


