Grannstöd
i Grannsamverkan:
”mot brott och bus och för
säkerhet, trygghet och trivsel i
Spånga-Tensta”
Vill du delta i Grannstöd eller bara veta mer
så kontakta oss gärna!
Britt-Marie Christensson, Grannstödsledare
Tel. 08-761 21 76 eller 0768-86 44 80
Harriet Berggren, informationsansvarig
Tel. 08-36 68 96
David Friberg, styrgruppsordförande
Tel. 073-987 71 86
Ivan Erixon, närpolis, Södra Järva
Tel. 010-563 04 90
Michael Frejd, stadsdelsförvaltningens
Brå-samordnare, Tel. 08-508 03 254

Vår uppgift:
Synas, observera, informera
och rapportera

Så här arbetar vi!
Vi förebygger brott och inspirerar de boende att värna om
närmiljön för allas säkerhet, trygghet och trivsel.
Vi tar oss runt i Grannstödsbilen i
stadsdelarna i Spånga-Tensta, en del
av passet även till fots, varje vardag
hela året. Vi är alltid minst två på
varje pass och startar och slutar hos
närpolisen. Där utbyter vi
information om vad som händer i
stadsdelen och bestämmer dagens
besöksområden och fokus för passet.
Under passet syns vi väl i våra
västar. Vi talar med människor vi
möter om inbrottsrisker och
inbrotts- och stöldskydd, platser
som känns otrygga, nödvändig
häckklippning och förnyelse av
Grannsamverkan. Vi observerar
och noterar sådant vi ser och
hör och som behöver åtgärdas:







Bristande skydd mot tjuvar,
värdesaker kvar i bilen
Skadade eller skymda trafiksignaler och vägmärken, skador i
gator och vägar, andra olycksrisker i trafiken
Skador i parker, på lekplatser, på annan allmän egendom
Trasig belysning, mörker på ”osäkra” platser
Skrotbilar och stulna bilar
Skadegörelse, klotter och sopdumpning

Vi noterar och informerar ansvariga. En av dem är
driftcentralen vid Trafik-Stockholm, som uppdrar åt sina
entreprenörer att rycka ut.

Lokalt samarbete
Grannstöd förvaltas inom ramen för Grannsamverkan av
föreningen Samverkan mot brott. Föreningen är
sammankallande för Grannstödsgrupperna och stödjer på så
sätt gemensam idé- och konceptutveckling på basis av
Grannstödsgruppernas erfarenheter. Det ankommer på
varje Grannstödsgrupp att själv engagera sponsorer för
finansieringen av kostnaderna för fordon mm. Grannstöd
Spånga-Tensta har ekonomiska bidrag från Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd, villaägarföreningar i Spånga och Spånga
företagarförening.
Många är engagerade!
Idag deltar 60-talet boende i stadsdelsområdet och vi blir
gärna fler. Nytillkomna introduceras genom att följa med ett
pass och delta i informationskväll. Man engagerar sig för att
göra nytta och förbättra
säkerheten och tryggheten där
man bor, träffa bekanta och lära
känna nya engagerade människor,
lära mer av varandra om den
gemensamma miljön, ratta en
spännande miljöbil, hålla
körkunskaperna i trim och av
många andra goda skäl.

