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Brottsförebyggande rådet ∙ Hässleholms kommun

Så här startar du upp grannsamverkan




Prata med grannarna, finns det
intresse av att starta upp ett
samverkansområde? Bra! Nu
behöver ni utse ett kontaktombud för området.
En intern kontaktlista över
deltagande hushåll upprättas
och sprids till samverkande
grannar. Kontaktlistan kan innehålla uppgifter såsom hemtelefon, mobiltelefon, telenr
till ev. sommarstuga, kanske
ett telenr. till någon anhörig
om man skulle vara bortrest då
det inträffar något samt ev.
e-postadresser till de som har.





Kontaktombudet anmäler området genom att kontakta någon av Brå-samordnarna på
kommunen (se uppgifter nedan) och ange vilket område
som samverkan avser, vem
som ska fungera som kontaktombud samt hur många hushåll som ingår i samverkansområdet.

Grannsamverkan
– en del av vardagen
Brå - Brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun

Kontaktombudet hämtar skyltar, klisterdekaler och informationsfoldrar hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad på
Andra Avenyen 14 i Hässleholm.

För ytterligare information kontakta:
Anna Sjöholm eller Annica Nilsson
Drog- och brottsförebyggande samordnare
anna.sjoholm@hassleholm.se
annica.s.nilsson@hassleholm.se
Tel 0451-26 74 60, 0451-26 67 77

http://www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggandearbete/brottsforebyggande-radet-bra.html
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Följ gärna Drog- och brottsförebyggande arbete i
Hässleholms kommun på Facebook.

Brottsförebyggande rådet ∙ Hässleholms kommun

Grannsamverkan behöver inte bara handla om att förebygga inbrott.

Trygghetsvandra i förebyggande syfte

Mer än bara inbrott
För de allra flesta är nog grannsamverkan förknippat med förebyggande av bostadsinbrott. Det
är också det som metoden historiskt sett är utvecklad för. Dock
finns det fler områden där detta
sätt att samverka kan fylla en viktig eller till och med livsavgörande funktion.
Brand
Vilka i grannskapet äger släckningsutrustning? I väntan på
räddningstjänsten kan man begränsa skadorna om detta går att
göra utan risk för liv och hälsa.
Våld i hemmet
Nära 14 % utsätts för våld av sin
partner, 200 000 barn växer upp i

en familj med våld. Tveka inte att
anmäla om du känner oro för någon. Läs gärna mer om detta på
kommunens hemsida:
www.hassleholm.se/omsorg-ochhjalp/vald-i-nara-relation
Livräddning
Vid akuta sjukdomstillstånd kan
det vara livsavgörande att agera
innan ambulans anländer. Visste
du t.ex. att vid hjärtstopp minskar
chansen för överlevnad med 10%
varje minut. Denna risk kan minskas genom att man ger hjärtkompressioner. Ta reda på vilka i
grannskapet som kan HLR (hjärt/lungräddning) eller gå en kurs
själv.

För att grannsamverkan ska
fungera krävs att man känner
sina grannar, att man har ett
etablerat nätverk där man för
dialog med varandra och på så
vis snabbt kan upptäcka och
informera om eventuella avvikelser. Grannsamvekan är en
färskvara som måste underhållas. Det är inget som man startar upp en gång och som sedan sköter sig självt. Det kan
t.ex. ske förändringar i ett område genom in- och utflyttning.
Trygghetsvandring
Att trygghetsvandra är ett sätt
att stärka gemenskapen bland

grannarna, stärka den sociala
kontrollen i området, ett tillfälle att uppdatera kontaktlistan samt att tillsammans notera eventuella problem i den
fysiska närmiljön såsom:
 trasig belysning
 skymmande
buskage/häckar
 skadegörelse
De avvikelser/fel som är kommunens ansvar att åtgärda kan
man felanmäla via kommunens hemsida:
http://www.hassleholm.se/ovriga-sidor/dinasynpunkter-ar-viktiga/felanmalan.html

http://www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/brottsforebyggande-radet-bra.html

