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6 april 2011-6 april 2012 

Hej och tack för visat intresse gällande Projekt Grannsamverkan! 

Projektet är uppdelat i flera steg och sträcker sig under ett år. För att Projekt Grannsamverkan skall genomföras 
skall 3 kriterier vara uppfyllda från de boendes sida. 

1. Minst 60% av de boende i ett avgränsat geografiskt område eller bestämd gayuadress skall vara 
intresserade. 

2. Alla medverkande upprättar en inventarieförteckning över sina värdesaker/ föremål samt märker dem. 
(Märksats kan lånas hos Polisen och försäkringsbolag) 

3. Kontaktlista upprättas, (tele, t. ex. till jobb, semesterbostad, anhöriga). Kopior till boende och en till 
polisen. 

  

Videofilma och/eller fotografera gärna hemmet och värdeföremål. Det är bra ur såväl stöld som brandsynpunkt. 

 Efter att ovanstående fullgjorts kommer polis och informerar om projektet. Under året träffas vi ytterligare 2 
gånger och presenterar statistik över brott från ert område samt närområde. Information om lagar m.m. 

Egna önskemål om diverse information från polisen är varmt välkommet. 

 Grannsamverkan är frivillig och bygger på den egna kraften!!! 

Frågor?? Välkommen att höra av er! 

Ring Håkan Henriksson 0303-24 88 17 Polisen Näpo Kungälv ”Grannsamverkan” 

Fax: 0303-24 88 92 

  

Vad får man göra om ”tjuven kommer” 

Nödvärn och nöd, kapitel 24. 

Om allmänna grunder för ansvarsfrihet. 

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det 
angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. 

  

Rätt till nödvärn föreligger mot: 

• Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. 

• Den som med våld eller hot om våld eller som på annat sätt hindraratt egendom återtas på bar gärning. 

• Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i ett rum, hus, gård eller fartyg. 

• Den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse 



  

Det föreligger 3 villkor: 

1. Skall föreligga ett angrepp 
2. Detta skall vara aktuellt 
3. Nödvärnshandlingen skall vara nödvändig 

  

Våldet bör stå i proportion till det angripnas betydelse och det våld man möts av. 

Nödvärn gäller även för den som kommer till den angripnes hjälp! 

 VAR VAKSAM! 

• Gör inte affärer med dörrförsäljar 

• Använd säkerhetskedja 

• Släpp inte in någon okänd 

• Släpp inte in någon för reparationer som du inte har beställt 

• Be personen legitimera sig 

• Blir du misstänksam: Ring polisen 114 14 
  

  

Grannsamverkan på Polisens hemsida: 

  

www.polisen.se 

utsatt för brott 

förebygg brott 

grannsamverkan 

  

  

Grannsamverkan på Svenska Stöldskyddsföreningens hemsida: 

www.ssf.nu 

 


