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Minnesanteckningar Höstmöte 2010-10-14
Plats: Kårestugan, ca 40 personer närvarande.

Agenda:
Grannsamverkan
Filmkväll
Hemsidan
Övrigt

Grannsamverkan
Tommy Lövgren presenterar Grannsamverkan. Syftet är att öka tryggheten genom social
samverkan. Framförallt skall man försöka lära känna varandra lite mer och få lite
grundläggande personkännedom, så man vet vilka som bor i området. Man delar in sin
samverkan i olika områden. I vissa områden kör man tex nattpatrull, vilket innebär att man
kör runt med fordon för att täcka ett större område. Idén föddes i Seattle, USA, på 70-talet där
man led av stort antal bostadsinbrott. Finns idag i stort sett i hela Sverige. I
Stockholmsregionen visade det sig att man kunde halvera antalet inbrott i olika områden.
Polisen har mycket information och blanketter kring detta. Antal anmälda bostadsbrott ökar
stadigt. Rörligheten gör också att brottsligheten ökar.
Konkreta tips:
- Skaffa och underhåll en inventarieförteckning (och förvara den säkert men tillgänglig).
Detta är viktigt för att polisen kan registrera stulna föremål och med lite tur
identifieras som stöldgods. Olika typer av märkning är viktigt för att kunna identifiera
föremålen. Att fotografera eller filma är ett enkelt och bra sätt att identifiera föremål.
Försäkringsbolaget är också mycket effektivare när det gäller skadereglering om en
inventarieförteckning finns tillgänglig.
- Det är också bra att tala om för sina grannar ungefär vilka arbetstider familjen har och
framförallt när man reser bort. En grannlapp är bra att ha tillgänglig, den innehåller bla
kontaktinformation.
- Givetvis skall man inte hålla dyra saker framme och synligt. Vanligast är att sådana
dyrbarheter läggs/göms i sovrum eller badrum. Överväg förvaring i bankfack.
- Var allmänt vaksam, ”legalt nyfiken”, notera och registrera. Ofta rekognoserar tjuvar
under dagtid området innan inbrott, tom genom att ringa på och be om
färdbeskrivning.
Hur fungerar det:
För varje område behövs en kontaktperson som samordnar information inom gruppen och
kommunicerar med polisen. Polisen tar emot och värderar informationen från
kontaktpersonen. Det är bättre att ringa en gång för mycket än för lite. Polisen vill ha in en
förteckning över kontaktpersoner för ett område. Tommy berättar att han ofta har samtal med
kontaktpersoner rörande olika saker. Det behöver inte vara betungande att vara kontaktperson,
men en fördel är att vistas mycket hemma och har bra kontakt med omgivning.
Det finns en skylt ”Grannsamverkan” som ska sättas upp vid infarterna till områdena,
inventera antalet områden och beställ gratis. Även klisterlappar finns. Märkutrustning finns att
låna.
Det finns dessutom ett antal blanketter att använda sig av tex: telefonkedja,
inventarieförteckning, grannlappen
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Vad avhåller en yrkestjuv? En universitetsrapport avslöjar en lista med saker, tex:
- finns det mycket människor i området?
- säker vetskap om hund i bostaden
- gallergrindar/fönstergaller
- säker vetskap om larm (tjuvar kan testa larmet på en bostad långt i förväg innan ett
inbrott)
- frågvisa och nyfikna personer i området
- dörrar (husets baksida, tex altandörr)
- lås (gärna lås på insidan också)
- belysning
- skyltar tar man ofta med en nypa salt
Ett experiment man kan göra är att försöka tänka som tjuven. Ibland kan larm ge en illusion
av säkerhet, men många hävdar även att bra kontakt med grannarna kan vara lika bra eller
bättre. På landet bör man även tänka på faktumet att säkerhetspersonal kan ta lång tid på sig
att anlända. Tänk även på att många inbrott sker under dagtid när färre personer är närvarande
i området. Man kan även be grannarna om hjälp, tex vattna blommor, töm postlåda, parkera
bilar, kanske tända olika lampor hemma, häng upp tvätt, gör spår i snön, släng sopor i
sopkärlet, etc
Tommy betonar att vi inte har några krav på att ingripa. Vad står i lagen? Gränserna inom
våldsanvändning är väldigt svår. Det är inte ovanligt att tjuvarna anmäler övervåld. Normalt
får bara polisen gripa folk för brott. Men var och en har rätt att gripa vid brottslighandling
(med fängelse i straffskalan, tex inbrott i bostad eller snatteri) på bar gärning eller flyende fot
(så länge man har ögonkontakt). Då har man rätt att kvarhålla denna person även med hjälp.
Som hundägare har man ett strikt skadeståndsansvar. Man kan åberopa nödvärn tex för att
betvinga våld man blir mött med. Lagen tillåter endast våld vid nödvärn (man möts med våld).
Nödvärnet upphör då våldet upphör.
Hur går vi vidare?
Det är upp till oss att prata ihop oss om/vilka man vill vara med. Christer Estberg är
intresserad av detta (Lotta samordnar). Då kan vi gå vidare med skyltar och blanketter. Skapa
telefonkedja, sen är det igång. Områdena kan tex vara en per by eller liknande.
På Internet finns mer information, se http://www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkan.html

Filmkväll
Sockenlaget har tagit fram ett förslag om att anordna filmvisning i församlingshemmet.
Intresse finns, så sockenlaget får undersöka vidare.

Hemsidan
Sockenlaget driver socknens hemsida, http://www.furuby.se
Vi ska kolla upp så att kommunen länkar till denna sida.
Västorps hemsida ligger under hembygdsföreningen, se
http://www.hembygd.se/index.asp?lev=13964
Kårestad har en hemsida på gång, den kan man hitta på http://karestad.zmn.se
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Övrigt
Pulkabacken
Danne har fixat till pulkabacken. Han har fixat pump och vattenslang men behöver hjälp med
spolning. En grillplats är även på gång.
Trädgårdsplanering
Gudrun kollar med Berit Haggren (Öjaby) kan kanske prata om trädgårdsplanering, arrangera
allmänt, villaträdgårdar.
Gång och cykelvägen
Vi (byvägen) är ett av tolv objekt som ligger hos vägverket, så det kommer att ta en del tid. Vi
kommer att bli medfinansiärer, vägverket kommer kräva det.
Badplatsen
Vore bra att få till en hjärt- lungräddningskurs. Är man tidigt ute på året kan man få hjälp med
livräddningskurs. Inte bara för barnfamiljer. FIF skall även forsla ner grushögen. Lennart
Olsson på kommunens fritidsavdelning är kontaktperson när det gäller det driften. Gungorna
på badplatsen är slitna och borde ses över.
Städning i byn
Det har varit dålig uppslutning. Dels kan det saknas information. Kårestad byalag sätter upp
skyltar i samband med detta. Hur ser vi på argumentet att vi (skolbarnen) borde städa i alla
byarna och inte bara i Furuby?
Engagemang på aktiviteter
För att bättre engagera folk på aktiviteterna så kunde man flytta runt aktiviteter i byarna för att
lättare engagera folk.
Loppis och grillkväll
Evenemanget uppskattades och kan bli av nästa år också. Det vore bra att informera mer om
detta, tex genom utskick, både i byarna men kanske även vid väg och i tidning.

