
 

 

 

 

Grannsamverkan 

Nu går vi in i mörkare tider och med det ökar risken för inbrott med cirka 30 
procent. Merparten av inbrotten sker dagtid och 80 procent via altandörr eller 
fönster på baksidan. De flesta drabbade är hörnhus eller hus som vetter mot 
en gröning. Det finns en mängd saker du kan göra för att minska risken för att 
någon väljer just ditt hus, här är några stycken; 

• Skapa en aktiv grannsamverkansgrupp på din gata eller i ditt område. 

• Använd timer – Ställ om den så att den tänds tidigare och låt den inte 
sitta på en mysig lampa i fönstret utan hellre en golvlampa eller en 
starkare lampa som du behöver när du är hemma. 

• En timer på radion är bra, ha gärna volymen högt så att den hörs svagt 
från utsidan. 

• Se över skyddet på tänkbara ingångsvägar som tjuven kan använda sig 
av. Fundera över vilken väg som du tror är mest tilltalande och se till 
att den är säker, med ett extra lås, en rörelsevakt som tänder 
belysningen eller ett larm. Skymningsrelä är också ett bra 
komplement. 

• Se över låsanordningar. Bra lås på ytterdörren som säkerställer att 
man inte kan öppna inifrån. Förse gärna utsatta fönster med fönsterlås 
och säkra upp fasta partier med Silicon eller envägsskruvar. 
Komplettera gärna med inbrottslarm.  

• Märk dina värdesaker med DNA och sätt dekaler på huset att du har 
gjort det. Läs mer på exempelvis http://smartwatersverige.se/ 
 

Tjuvens motståndare är tiden det tar att ta sig in, ljudet han måste 
åstadkomma samt ljud som eventuellt drar igång när han är inne.  

Hur kan vi hjälpas åt? 

http://smartwatersverige.se/
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Håll god kontakt med dina grannar!  

Meddela och hjälp varandra när någon åker bort, även om det är under en 
kort tid. Träffa gärna grannen vars hus ni ska passa så att ni ser ”normalläget”. 
Det blir allt vanligare att den presumtiva tjuven märker huset, exempelvis 
flyttar en kruka eller lägger en sten framför ytterdörren, något som ägaren 
direkt skulle upptäcka. Tala även om för grannarna om andra personer ser till 
huset när ni är borta eller om ni har städning eller någon annan service som 
ska utföras under tiden. 

Hälsa på folk ni möter, även icke grannar. Se dem i ögonen då är det dels 
lättare att känna igen utseendet och dels förstår en iakttagen person att man 
blivit observerad. Om det går, gå gärna fram till någon som står och spanar 
eller ser bortkommen ut och fråga om du kan hjälpa till med något. Om det är 
någon som behöver hjälp blir de glada över trevligt bemötande och om det är 
något som inte står rätt till är det tveksamt om man vågar göra något när man 
haft kontakt med en boende i området.  

Genom en aktiv Grannsamverkan blir vi fler som är engagerade och kan 
reagera om något inte känns normalt. 

Verktyg till hjälp för kommunikationen 

Då det är lätt att utskrivna adress- och telefonlistor blir inaktuella föreslår vi 
att ni har alla uppgifter om era grannar i kommunikationsplattformen 
Coyards. Där uppdaterar varje person sina egna uppgifter och det är alltid 
aktuell information. Man väljer sen hur mycket information man vill dela med 
sina grannar. All information är krypterad och kan inte nås av någon annan än 
medlemmar i gruppen. För information om hur man laddar hem appen samt 
vilka funktioner som finns se https://coyards.se/   

I plattformen kan ni skapa en eller flera grupper utifrån era behov.  Att 
använda appen är gratis och du kan vara med i hur många grupper du vill. I 
appen finns även andra funktioner med ”akut hjälp knapp”, information från 
polisen, skadeförebyggande information och kalenderfunktioner samt 
checklistor inför exempelvis semestrar. Ladda hem och testa er fram, fungerar 
även på datorn. 

Hälsningar 
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