
Återaktivering av Grannsamverkan på Dalhugget
Hej! Styrelsen ser positivt på att ”återaktivera” Grannsamverkan i Dalhuggets vägförening. För att detta ska
fungera och inspirera önskar vi ha en dialog med medlemmarna på årsmötet, som omnämnts i julbrevet.

Grannsamverkan – vad är det?

Många har bilden av att grannsamverkan ”bara” handlar om att motverka brott, tex inbrott i området,
genom att iaktta och hjälpa till att larma om något skulle hända. Grannsamverkan kan även innebära;

 Att ge viss trygghet till äldre i området, genom att exempelvis titta förbi och se att allt är ok, stötta
med snöskottning, ha namn och telefonnummer till anhöriga etc.

 Att låta våra ungdomar i området veta att vi samverkar. Det är svårare att hitta på bus i sitt
närområde om de vet att det är många som känner dem – och att de ges möjlighet att känna flera av
oss boende.

 Att, som många redan gör idag, hjälpa grannarna med att ta in post, ha lite koll på semestertomma
hus, klippa gräs etc.

 Att skapa forum och aktiviteter för ”lära känna” mellan nyinflyttade och tidigare boende. Vårt
område står inför ett naturligt generationsskifte. Där blir en aktiv grannsamverkan ett medel att föra
vidare den goda och hjälpsamma kultur som präglar vår förening.

 Att bjuda in informatörer från t.ex. polisen som berättar om t.ex;
o Inbrottsskydd av olika slag i bostaden
o Brandskydd av olika slag
o Hur jag kan skydda bilen från påhälsning
o Försäkringsfrågor
o Övrigt inspirerande och matnyttigt – här är alla medlemmar välkomna med förslag och tips!

Förutsättningar för att grannsamverkan ska fungera

Självklart är det inget som händer om inte många vill bidra. För ett så stort område som vårt är
rekommendationen att det finns ett flertal kontaktpersoner bland områdets boende, och att vi delar upp
området geografiskt. Grannsamverkan innebär också att du som boende behöver lämna ut namn och
telefonnummer till dina grannar.

Nästa steg

 Vi tar en dialog på årsmötet. Boende Yvonne Tällqvist (tillika tidigare grannsamverkans-ansvarig)
delar med sig av sina tips och erfarenheter.

 Efter det avser vi att skicka ut en enkät för att ge samtliga boende möjlighet att svara om man är
intresserad

o Dels önskar vi veta om man har intresse av att vi arbetar aktivt med grannsamverkan i vårt
område, dels vill vi veta vilka medlemmar som gärna kan tänka sig att fungera som
kontaktpersoner

 Efter enkäten besvarats kommer styrelsen ta ställning till fortsatt arbete

Låter det bra och förnuftigt, intressant eller t.o.m. inspirerande? Har du fler idéer kring vad som kan berika
samverkan i vårt område? Då hoppas vi verkligen vi får träffa dig på årsmötet!

Välkommen! / Styrelsen gm Åsa Demander, Vice Ordf.


