
 

 
 

Vår bostadsrättsförening har startat projektet ”Grannsamverkan mot brott”, 
med David Moro som projektledare och huvudkontaktombud för Polis, 
Kommun och Räddningstjänst. 
 
Grannsamverkan motverkar brott genom grannars relationer. 
Relationsskapande, socialt inkluderande och trygghetsskapande. Det är tre 
punkter som hela arbetssättet går ut på. Det måste också de boende förstå sig 
på. Det handlar inte bara om att sätta upp skyltar. Man skapar tryggheten 
tillsammans med sina grannar. 
 
Man är många som exempelvis kan anmäla ett brott, man är många som kan 
hjälpa varandra att hålla utkik och ha uppsikt i området. Fråga på ett snällt sätt 
personer ni inte känner igen i området om de ”behöver hjälp med något”. Bara 
för att visa att vi har koll. 
Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) har är tydlig. 
Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott 
med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. 
 
I en undersökning bland 20 inbrottstjyvar svarar 19 att de undviker områden 
med Grannsamverkan.  
 
Skyltar som tydligt visar att vi ingår i arbetet med Grannsamverkan mot brott är 
alltså väsentliga, och vi kommer att så fort som möjligt sätta upp sådana. 
 
Vårt huvudkontaktombud, David Moro kommer att ha kontakt med polisen 
vilket innebär att han bland annat får ta del av incidenter som skett i vårt eget 
område. Den informationen kan han dela med sig till resten av de grannar som 
deltar i samverkan. 



 Det gör de som ansluter sig till det gemensamma kommunikationsforum som 
vi använder, se nedan. Därmed kan vi hjälpas åt att vara uppdaterade om läget. 
Polis eller kommun skickar ut en rapport varje månad. 
 
Du använder appen WhatsApp för att ansluta dig till vår Grannsamverkan mot 
brott. Laddas ner från App Store. Ange gärna ditt namn eller en signatur så alla  
vet vem du är. 
 
När du laddat ner appen så ser du till att någon som redan deltar i 
Grannsamverkan bjuder in dig så att ditt deltagande blir aktivt. 
Därefter kan du själv bjuda in fler deltagare, skicka meddelanden, se vem som 
har anslutit sig, osv. 
 
Du kan bjuda in deltagare med funktionerna ”Lägg till deltagare” eller ”Bjud in 
till grupp med länk”. Båda fungerar. 
 
Alla i gruppen är ”Admin”, vilket man måste vara för att kunna bjuda in andra. 
 
Meddelandena är krypterade och kan inte läsas av dem som inte är deltagare i 
gruppen. 
 
Användarmanual för WhatsApp finns i appens huvudfunktioner. Klicka på 
”Inställningar” och sedan på ”Hjälp”. 
 
MINST en person från varje hushåll från vår förening bör vara medlem i 
chattgruppen. På så sätt kan vi snabbt hålla kontakten. Chatten kan användas 
till att uppmärksamma varandra ifall vi skulle se något misstänkt. Kanske en 
skum bil som aldrig annars brukar vara i området och som cirkulerar, osv. 
 
Möjlighet att delta i Kommunens och Polisens utbildning finns för flera i 
föreningen, ju fler desto bättre. Det finns inga fler kurser för hösten, men 
sådana arrangeras igen i början av nästa år. Om du är intresserad av att delta 
så kontakta David Moro, som hjälper dig. 
 
Karlberga den 8:e november 2022 
David Moro och Brf Karlberga Parks styrelse 
 
 
 


