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Tänk om,   tänk om det vore så! 
 

Pandemin försvann lika snabbt som den 

kom. Kommunens alla återvinnings-

stationer är rena och snygga med stor 

hjälp av kommunmedborgare som hjälper 

till genom att bara kasta det som skall 

kastas där. Grannstödsbilen rullar varje 

dag och är en stark trygghetssymbol för 

boende och medborgare. Folk vinkar och 

vill prata och frågar om de kan hjälpa med 

något. Bostads och bilinbrott har i stort sett 

uteblivit helt då tjyvarna numer förstår att 

de många gånger förstör för andra männi-

skor och vill i stället ha hederliga jobb. 

Kommunens badplatser har efter starka 

påtryckningar blivit rena drömplatserna där 

det är helt, rent och snyggt. Det har ställts 

ut toaletter också så nu är det ingen ”skit” i 

buskarna kring badplatserna längre. Ung-

domarna i kommunen har så mycket bra 

aktiviteter på G så kvälls- och nattbuset är 

helt borta och medborgarna går ostres-

sade och trygga på gatorna. Polisen med 

flera får nu mer tid att vara ute i bl.a. 

skolorna och jobba brottsförebyggande. Är 

det som ovan vi vill ha det så fortsätter vi 

vårt engagemang. Tyvärr är verkligheten 

mer svart än ovan beskrivet. Fakta är att 

inbrott sker fortfarande, Grannstödsbilen 

körs sporadiskt då och då pga. pandemin 

som ju fortfarande är kvar. Vi är mitt i 

sommaren så nog med negativa besked 

nu utan vi kan konstatera att Grannstöd 

och Grannsamverkan fortfarande behövs. 

Vi hoppas kunna komma igång på allvar 

snarast möjligt i höst!  

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan.  

 

 

 

Och anmäl dig gärna till vårt försenade 

årsmöte den 8 september! 

Jan Karlsson 

 

 

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas hos vår polis ”Backis” 

på mats-a.backstrom@polisen.se eller 

på telefon 0709-137194.  

Bostadsinbrott         
Antalet inbrott i juli totalt 3 varav 2 i 
villa/radhus och 1 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 1 inbrottsförsök 
 
Samma period 2019 
Förra året i juli var det totalt 2 inbrott i 
villa/radhus samt 3 inbrottsförsök 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder.  
 
Av tjuvarnas metoder under juli månad. Så 
är det inget som sticker ut. 
 
 

OBS! En fungerande 
Grannsamverkan gör skillnad 

 
Försök sen att göra så mycket ni kan för 
att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke om brott. 
 
 

Jan, Mats och Natasha 
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