
INFORMATION OM 
GRANNSAMVERKAN OCH 

CIVILKURAGE 
i SigtunaHems bostadsbestånd





Alla kan grannsamverka!

Grannsamverkan – samverkan mot brott – är något som alla kan delta i. 
Tillsammans ökar vi uppmärksamheten och gör vårt område mindre attraktivt 
för brottslighet av olika slag.

Målet med grannsamverkan är att minska bostadsinbrotten och andra liknande 
brott men också att öka tryggheten och trivseln i området. Därför bildar vi 
sociala nätverk av boende i området som samarbetar, stödjer och hjälper 
varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i 
området.

Grannsamverkan ger möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man 
förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott. Grannsamverkan är 
vanligast i villaområden men passar lika bra, och är lika viktigt, i områden med 
flerbostadshus. 

Grannsamverkan är ett samarbete mellan hyresgäster och med hyresvärden, 
Hyresgästföreningen och polisen. 

Ju fler vi är som hjälps åt, som är uppmärksamma och som 
agerar t ex genom att ta kontakt med varandra desto bättre! 





Hyresgästföreningen Sigtuna och SigtunaHem hjälper till 
med att starta upp grannsamverkan

Intresserade och engagerade grannar är vad som sedan behövs för att 
Grannsamverkan ska fungera på bästa sätt. Ingen behöver vara ordförande, 
kassör eller sekreterare. Det enda som behövs är att gruppen utser en person 
som länk mellan de boende, hyresvärden och polisen.

Grannsamverkarna får utbildning av polisen och får då fördjupad kunskap om 
hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet 
med att öka tryggheten och förebygga brott.
Det berörda området får därefter skyltar och dekaler att använda för att visa 
att området är aktivt inom Grannsamverkan.
Skyltningen indikerar att boende i området:

- Fått utbildning i Grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder

- Har genomfört förebyggande åtgärder

- Är extra uppmärksamma

- Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott är på väg att
begås.

Grannsamverkan





- Se till att porten stängs när du går in och ut.

- Ta bort stenar, mattor m m som ibland läggs som hinder I porten

- Hälsa på den du möter I porten

- Informera gärna en granne (som du litar på) om du ska resa bort

- Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

- Kontakta gruppen om du tycker att något borde förbättras eller
framföras till hyresvärden

- Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

- Vid pågående brott — ring 112

 Det vi kan göra för att förebygga:



Civilkurage!

Våga bry dig! Våga fråga! 

Det behövs så lite för att göra skillnad. Som boende/

granne kan du bidra genom att vara uppmärksam på 

många sätt — själv eller tillsammans med andra. 

Grannsamverkan och Civilkurage går hand I hand. Här har 

du som är grannsamverkare en mycket viktig roll.

Är du t ex orolig för att en granne far illa?

Knacka på!  

Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka på för 

att  stoppa pågående våld

Hämta hjälp! 

Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet

Ring polisen! 

Ring polisen 112 om situationen upplevs som akut eller 

hotfull. 

Kontakta socialtjänsten!

Vid oro för att barn utsätts för våld eller om 

vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg.

Viktiga telefonnummer:

Sigtuna kommuns larmnummer till trygghetsväktare:
08- 591 265 00

Öppen vården Sigtuna kommun:
08- 591 267 26 eller 070- 737 03 92

Socialförvaltningen Sigtuna kommun under kontorstid:
08- 591 26 000

Socialjouren efter kontorstid:
010- 444 05 00

Kvinnojouren:
070- 509 11 00





Bra att tänka på … 

Inventarielista 
Gör en inventarielista och komplettera med fotografier/videofilm av 
bostaden. Förvara förteckningen på annan plats än i hemmet.  En 
inventarielista kan du ladda ner på www.grannsamverkan.se 

Märkning 
Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja 
vidare. Det är större chans att du får tillbaka det som stulits från dig och det 
kan hjälpa till att binda föremål till ett visst inbrott om de hittas.  Märkningen 
ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register. 

Vill du bli en grannsamverkare och veta mer om vad det innebär? 

Då är du välkommen att ta kontakt med någon av oss:

SigtunaHem Lola Svensson,       
lola.svensson@sigtunahem.se  

08 591 796 78

HGF Sigtuna Margareta Karlsson       
hgfmargaretakarlsson@gmail.com

072 208 04 75






