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Grannsamverkan inom Lövåsens samfällighet 
 

Enligt beslut på årsmötet i juni 2021 kommer medlemmarna i Lövåsens Samfällighet nu att delta i  

Grannsamverkan i samarbete med polisen i kommunen. Deltagandet är frivilligt men styrelsen hoppas och 

utgår ifrån att så många som möjligt har möjlighet att vara med.  

 

Grannsamverkan som företeelse har på årsmötet bedömts som positiv av 45 medlemmar av 49 närvarande. 

 

Mål och åtagande 

Syftet med Grannsamverkan är att vi ska förebygga och minska brottsligheten inom vårt bostadsområde 

genom ökad uppmärksamhet samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. 

 

Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i det egna bostadsområdet 

utgör grunden för Grannsamverkan. Det innebär att alla som är på plats borde vara uppmärksamma på vilka 

som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående angrepp.  

 

Krav 

Det finns fyra minimikrav som ska vara uppfyllda för att nå framgång med Grannsamverkan: 

1.  Vaksamhet: Var allmänt vaksam och kontakta polisen på 11414 om något är misstänkt 

 och på 112 vid pågående brott. 

2.  Om du är bortrest: Meddela dina grannar när du är bortrest. 

3.  Värdesaker: Förvara värdesaker på ett betryggande sätt – det finns inga „bra ställen“  

 som tjuven inte hittar. 

4.  Förebyggande åtgärder: För förtrogen med de brottsförebyggande tipsen. 

 

Organisation inom samfälligheten 

Huvudkontaktombudet ansvarar för regelbunden kontakt med polisen. Ett kontaktombud bör också finnas 

inom varje kvarter. Detta kan vara kvartersmästaren själv eller någon annan person som är boende i kvarteret.  

Se på hemsidan under "Befattningshavare". 

 

Skyltning & Information 

Som indikation på att vi inom samfälligheten har gått med i Grannsamverkan och har fått nödvändig 

information har skyltar "Grannsamverkan" satts upp vid infarterna till området, så även på Solskinsvägen där  

man fortfarande kan komma till fots eller på cykel. 

 

För de som vill sätta upp skyltar på sina hus finns självhäftande dekaler i olika storlekar att t ex sätta upp på 

fönster. Diverse annat informationsmaterial i form av broschyrer finns också att tillgå.  

Kontakta någon i styrelsen för att få ta del av dessa underlag. 

 

En klickbar länk till en detaljerad broschyr finns på hemsidan under "Underhåll/Grannsamverkan" samt här:  
http://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2019/03/Grannsamverkan-i-praktiken_inlaga_A4_2019_egen-utskrift.pdf  

 

Försäkringsrabatt 

Vissa försäkringsbolag ger rabatt på hemförsäkringen vid medlemskap i Grannsamverkan.  

Hör efter med ditt försäkringsbolag om detta gäller för dig. 

 

 

 


