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  GRANNSAMVERKAN 

 

Syftet med Grannsamverkan är att förebyggande försöka förhindra inbrott och åverkan på 

egendom, larma Polis vid upptäckt av utfört / pågående inbrott, samt att informera ägaren 

direkt eller via utsett kontaktombud i området och / eller närmaste grannar. 

 

Avsikten är inte att vi skall spionera på varandra, utan att värna varandra. Grannsamverkan 

innebär att vara vaksam på det som händer eller har hänt, om det avviker från normala rutiner 

i vårt närområde. Exempelvis främmande personers beteende, larm från fastighet alt. bil, 

öppna dörrar hos bortrest granne, etc. 

 

Det är helt frivilligt att delta i Grannsamverkan, och det kostar inte heller något. Vår 

kontaktpolis heter Hans Wallin och arbetar på Näpo för Uppsala/Knivsta i Uppsala. 

 

Grannsamverkan är till för alla boende i kvarteret Bandyvägen, Fotbollsvägen och 

Ängbyvägen närmast vårt kvarter. Kvarteret är indelat i sex områden med ett kontaktombud 

per område. Dessa är följande:  

 

Kerstin Runnding  Bandyv. 6 018-38 08 67 för Bandyv. 1 - 10  

 

Mats Backström  Bandyv. 15 018-34 11 76 för Bandyv. 11 - 20  

 

Niklas Träff Bandyv. 27 0735-18 58 02 för Bandyv. 21 - 28, 30, 32, 

    Ängbyv. 9  

 

Ramona Fredriksson  Fotbollsv. 10 018-34 13 09 för Fotbollsv. 1 - 12  

 

Christer Frank  Fotbollsv. 17 018-34 35 40 för Fotbollsv. 13 - 21, 23  

 

Urban Löfquist  Fotbollsv. 22 d 018-34 28 91 för Fotbollsv. 22 a - d, 25, 27, 

    Ängbyv. 3, 5, 7  

 

Meddela kontaktombudet vid bortavaro mer än ett par dagar, samt om och vem som eventuellt 

tar hand om post, vattning, snöskottning, etc. 

Berätta även för närliggande grannar att ni reser bort. 

  

Det finnas blanketter hos kontaktombuden, som ifyllda kan lämnas till dessa och / eller 

blomvattnare. Blanketter är inget krav, men innehåller en del stödpunkter för väsentlig 

information under bortavaro och tillsyn, det finns egna inventarielistor m.m. 

 

Vid inbrott och skadegörelse gäller polisens ordinarie telefonnummer:  

 

112  vid akuta pågående brott  

11414 för anmälan av brott  alt. via internet på adress:  www.polisen.se  

 

 

Det går bra att höra av sig till mig eller något av kontaktombuden ovan, för att få veta mer.  

 

Med vänliga hälsningar  

Britt-Mari Olofsson, Bandyvägen 8, 018-34 21 24 


