GRANNSAMVERKAN - GRANNSTÖD
Grannsamverkan är precis som det låter, grannar boende i ett

område som, helt ideellt, hjälps åt att se till bostäderna i
området. Inbrott sker vanligen under dagtid då de flesta är på
jobbet. Alla iakttar, reagerar och kontaktar sina grannar (och
polisen) om man ser något som man tycker verkar avvikande,
ringer 112 om något akut inträffar och 114 14 om man vill lämna
tips till Polisen.

Grannstöd är en utveckling och ett komplement till

Grannsamverkan. Det är en brotts- och skadeförebyggande
verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare, huvudsakligen
dagtid och under ledning av den lokala polisen, bedriver extra
tillsyn i bostadsområden i kommunen. Närvaron av Grannstöd
skapar osäkerhet hos presumtiva inbrottstjuvar och medverkar till
en tryggare miljö.

Grannstöd är politiskt oberoende och samverkar med andra
liknande grannstödsföreningar inom Stockholms län under
SAMBO:s ansvar (www.samverkanmotbrott.se) som med
Lokalpolisens fulla stöd strävar efter att öka tryggheten och
minska kriminaliteten inom vår kommun.

De fordon som används i verksamheten finansieras genom bidrag
från bl.a. Huddinge Kommun, lokala bostadsrättsföreningar,
företag och fastighetsägarföreningar. Verksamheten drivs ideellt
av föreningens medlemmar som kör runt i området för att ”se
och synas” och därmed försöka förebygga olagligheter. Ibland
promenerar vi i områdena och pratar gärna med de boende för
att tipsa om brottsförebyggande åtgärder. Vår främsta uppgift är
att genom vår närvaro hjälpa till att förebygga brott och att
inspirera de boende till bättre uppmärksamhet och medvetenhet.
Exempel på sådant som Grannstöd är uppmärksamma på är
stulna fordon, skadegörelse och klotter, öppna dörrar och fönster
som förefaller vara utan uppsikt samt bristande underhåll av
gator och gångbanor.
Verksamheten leds av en styrgrupp med representanter från
kommunens Trygghets- och säkerhetssektion, lokalpolisen och
föreningsmedlemmarna. Arbetet drivs i en ideell förening och
styrgruppen upprättar körscheman, håller fordonen i ordning och
bra skick samt sköter administrationen av Grannstöd Huddinge
vilken även innefattar skötseln av föreningens hemsida samt
medverkar i utbildningen av fler Grannstödsförare. Vi söker
kontinuerligt också efter bidragsgivare som kan hjälpa till att
finansiera Grannstöd Huddinge där både små och stora bidrag är
värdefulla.
Fler förare har vi alltid behov av. Ju fler vi är desto fler pass kan
vi köra. Motiven att engagera sig i Grannstöd kan skifta men
framför allt känns det bra att göra en insats för att öka

medmänniskornas trygghet och bidra till en bättre miljö. Som
bonus får förarna lära känna fler likasinnade, bredda sin
bekantskapskrets och ökad kunskap om vad som händer i
kommunens olika delar.
Mer om verksamheten i Grannstöd Huddinge finner du på
www.grannstodhuddinge.se eller på Huddinge kommuns
hemsida www.huddinge.se, skriv då grannstöd i sökrutan!

Hjälp oss att begränsa inbrott och skadegörelse i Huddinge!
Välkommen att prova på en tur med oss antingen som förare
eller bisittare.
Ring eller skriv till föreningens ordförande, Kim Kimreus, på epost: grannstodhuddinge@outlook.com om du vill diskutera hur
du bäst kan medverka i Grannstöd Huddinge.
Grannstöd Huddinge drivs av:
POLIS – KOMMUN – BOENDE
gemensamt!
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