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Minnesanteckningar om Grannsamverkan vid 

Egnahemsföreningens höstmöte den 18 november 2014 

Höstmötets första programpunkt var Grannsamverkan. Hans Wallin från Uppsalapolisen informerade 

och svarade på frågor samt delade ut broschyrer. Fokus låg denna gång på rekrytering av 

kontaktombud, som ansvarar för 10-12 hushåll. Grannsamverkan finns redan införd på flera gator 

eller gatuavsnitt i Sunnersta som Vråkvägen, Orrstigen, Domherrevägen, Lövsångarvägen, Askvägen, 

Rapphönsvägen, Morkullevägen, Backvägen och Rödhakevägen. De aktuella avsnitten är markerade 

med Grannsamverkanskyltar. 

Sunnersta och Graneberg har totalt närmare 100 gator, varav de flesta omfattar mer än 10-12 

hushåll och alltså behöver mer än ett kontaktombud. Den som vill vara kontaktombud för en 

gata/gatuavsnitt anmäler detta till Hans Wallin, (tel. 070-2465960 eller e-post: 

hans.wallin@polisen.se).  

Dessförinnan undersöker kontaktombudet intresset på sin gata/gatuavsnitt. Först när han/hon fått 

ihop ca 6-12 hushåll kontaktas Hans Wallin, som kallar kontaktombuden till utbildningsmöte. Vid 

detta möte ges fördjupade kunskaper om brottsförebyggande åtgärder och ansvarsfördelningen 

mellan polis, kontaktombud och de boende. All information finns samlad i en utbildningspärm, som 

varje kontaktombud får vid utbildningstillfället. Där finns också uppgifter om hjälpblanketter, som 

kan användas där de boende lämnar uppgifter om kontaktinformation och hur länge de är bortresta.  

Därefter utbildar kontaktombuden sina grannar med stöd av utbildningspärmen. Efter genomförd 

utbildning skickar kontaktombudet en anmälan till Hans Wallin, som skickar ut skyltarna om 

Grannsamverkan med tips om hur man bäst skyltar.  

Sunnersta Egnahemsförening vill med detta initiativ uppmana intresserade Sunnerstabor att anmäla 

sig som kontaktombud. Den ideellt arbetande styrelsen har själv inte möjligheter att ta på sig rollen 

som kontaktombud eller huvudkontaktombud. Däremot kommer vi att kontinuerligt lägga ut aktuell 

information om Grannsamverkan på föreningens hemsida. (www.sunnersta.nu). 

Styrelsen för Sunnersta Egnahemsförening (e-post:egnahemsforening@sunnersta.nu) 
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Minnesanteckningar från informations- och utbildnings-

möte om Grannsamverkan i Sunnersta den 9 oktober 2014. 

Vid Egnahemsföreningens årsmöte i mars 2014 informerade polisen om Grannsamverkan mot villa- 

inbrott i området. Via e-post i början av sommaren bad styrelsen intresserade medlemmar att 

anmäla sig till styrelsen (egnahemsforening@sunnersta.nu). Anmälan kunde också göras via 

hemsidan (www.sunnersta.nu).  21 medlemmar anmälde sig och dessa inbjöds att delta i utbildnings- 

och informationsmöte om Grannsamverkan den 9 oktober i Sunnerstastugan. Ett 30-tal medlemmar 

inklusive styrelsen deltog i mötet. 

Hans Wallin är Uppsalapolisens ansvarige för Grannsamverkan i Uppsala kommun. Han informerade 

vid mötet om hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i Uppsalaområdet. Han delade ut 

broschyrer och hänvisade till mer information på www.samverkanmotbrott.se  (eller genom att 

googla direkt på Grannsamverkan). Brottsstatistik visar på en ökning av villainbrott men att 

grannsamverkan sänker brottsligheten med ca 20%. 

Hans Wallin gick igenom de viktigaste åtgärderna för inbrottsskydd som larm, säkra lås på dörrar och 

fönster, belysning, stöldmärkning mm, som ingår i fastighetsägarens eget ansvar. Genom 

grannsamverkan kan skyddet öka genom att grannarna håller uppsikt, vid behov tömmer brevlådan 

från post och reklam, lägger sopor i soptunnan, skottar, informerar om misstänkta tjuvar/bilar rör sig 

i området när de boende är bortresta och kontaktar dem och polisen om brott sker.  

Hans Wallin berättade också att skylten grannsamverkan har en avskräckande effekt på 

inbrottstjuvar, som ofta opererar i ligor. För att få sätta upp grannsamverkan-skyltar krävs en dialog 

med Uppsalapolisen genom kontaktombud. Kontaktombudet har hand om 10-20 hushåll på sin 

gata/gatuavsnitt. Han/hon fungerar som informatör och samordnare, gör listor på 

kontaktinformation på de hushåll som vill vara med och delar ut informationsmaterial om 

rollfördelningen mellan polis, huvudkontaktombud, kontaktombud och boende. När detta är på plats 

rekvireras skyltar för uppsättning i det aktuella området. Att vara med i grannsamverkan är frivilligt, 

men om kontaktombudet flyttar eller vill sluta av andra skäl skall de boende informeras liksom polis 

och huvudkontaktombud.  

Grannsamverkan är också en informations- och diskussionspunkt vid höstmötet, tisdagen den 18 

november, 2014. Polisen Hans Wallin kommer att svara på frågor om hur man kommer igång med 

arbetet. Viktigast för det fortsatta arbetet är nu att utse ett huvudkontaktombud och kontaktombud 

som i sin tur bjuder in sina närmsta grannar, ca 10-12 hushåll. 

Styrelsen för Sunnersta Egnahemsförening 
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