Sponsorer
Brf Alviks Torn

Scandic Alvik
Västerleds Trädgårdsstadsförening

Olovslunds Trädgårdsstadsfören.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Ulvsunda Villaägareförening

Bromma Kyrka Eneby Villaförening.

Åkeshovs Trädgårdsstadsfören.

Södra Ängby Villaförening

Svenska Bostäder

Brf Lillsjöparken

L.E. Hellstedt AB

Kontakta oss om du vill veta mer:
Förarrekryterare är i första hand

Bokning

Hans Björck
070 306 08 95

Irené Trantidis
073 518 30 72

Styrgrupp

gemensam E-post

grannstod.ba@gmail.com

Olle Andersson
076 204 63 99

Stig Domander
070 402 49 98

Lars Ericson
070 319 75 96

Göran Erikson
070 583 46 18

Karin Hanqvist
076 102 91 50

Håkan Pettersson
070 217 42 25

Läs mer om Grannstöd på www.grannstodbromma.se

Grannstödsbilen 076

- 76 39 666

Hur du skyddar dig mot inbrott www.samverkanmotbrott.se

Grannstöd
Bromma

Inbrott sker vanligen under dagtid då de flesta är på jobbet.
Vi har folk som mitt på dagen med vaken blick rör sig i bostadsområdena. Med vår närvaro medverkar vi till en tryggare miljö
och skapar osäkerhet hos presumtiva inbrottstjuvar.

Grannstöd – en vidareutveckling av Grannsamverkan

Detta är Grannstöd Bromma!
Grannstöd - ett komplement till Grannsamverkan. Vår ideella
förening engagerar frivilliga deltagare som på dagtid patrullerar
i Bromma.

Vårt uppdrag
Många inbrott sker dagtid när de flesta boende är på jobbet. Därför åker vi
runt i vår bil, en VW Polo, dagtid på vardagar, vanligen cirka fyra timmar
mellan klockan 9 och 16. Vi är alltid minst två och vi får information via mail
från polisen om vad som hänt i Bromma de senaste dygnen och vilka
områden som bör besökas. Ibland promenerar vi iförda våra gula grannstödsvästar. Vi pratar med de boende som har bäst kännedom om sitt
närområde och vi tipsar dem om vilka brottsförebyggande åtgärder som vi
tror kan passa just dem. Goda erfarenheter av Grannsamverkan är viktigt
att föra vidare.
Vår främsta uppgift är att genom vår närvaro hjälpa till att förebygga brott
men också inspirera de boende till bättre uppmärksamhet. Vår uppgift är
att SYNAS, OBSERVERA och RAPPORTERA, men inte ingripa.
Vi rapporterar våra iakttagelser till berörd myndighet. Det kan vara polisen
eller Stockholms stad (driftcentralen eller stadsdelsförvaltningen).
Exempel på noteringar:
- Öppna dörrar och fönster som ingen verkar
ha uppsikt över
- Olåsta stegar på tomter
- Skador på gator, gångbanor, gatubelysning
och dylikt
- Skadade vägmärken och gatunamnsskyltar
- Skadegörelse, klotter och sopdumpning
- Skymmande träd och häckar
- Skrotbilar och stulna fordon
Av listan framgår vårt engagemang för en miljö som gynnar säkerhet och
trygghet. En anledning till att vi sällan observerar pågående inbrott, är
sannolikt att vår blotta närvaro gör att tjuvarna håller sig undan.

Styrgruppen
Verksamheten leds av en styrgrupp som utsetts av medlemmarna.
Representanter för polisen och stadsdelsförvaltningen bjuds också in till
styrgruppens möten.
Styrgruppen söker sponsorstöd för föreningens utgifter. Vi har årligen fått
ekonomiska bidrag från Bromma stadsdelsnämnd och flera av Brommas
småhusägares sammanslutningar. Under den senaste tiden har också
många boende i Bromma bidragit med kontanta bidrag. Några företag i
Bromma bidrar till föreningens verksamhet genom olika förmåner. På sista
sidan visas vilka organisationer som sponsrar Grannstöd Bromma.

Plats för nya
De flesta som söker sig till oss har fått
kontakt via våra medlemmar. De bjuds
in till en provtur med vår grannstödsbil.
De får utbildning genom att åka tillsammans med några av de mer erfarna
grannstödarna. Till detta kommer en
utbildningskväll i Grannsamverkan
arrangerad av polisen.
Det finns säkert olika motiv för de som engagerar sig i Grannstöd. Men
drivfjädern för de flesta är nog känslan av att det göra en insats för att öka
tryggheten för de boende och andra som vistas i vår stadsdel.
Genom arbetet i gruppen lär vi känna likasinnade och det är inte fel. Som
bonus kan räknas att bli mer bekant med delar av Bromma som vi annars
kanske aldrig skulle ha tagit oss tid att lära känna.

Du är välkommen
Hör av dig om du vill veta mer eller vill prova på en tur med oss. Vi
har plats för både bisittare och förare.
Du kan stödja vår verksamhet genom att lämna ett bidrag. Det kan du göra
genom att antingen betala till föreningens plusgirokonto 52 88 64-2 eller
swisha pengar till grannstödsbilens mobiltelefon 076 763 96 66
Kontaktuppgifterna finns på sista sidan.

