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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Enligt Polisen är det en minskning av brott 
i Norra Ängby under 2016 men en mycket 
kraftig ökning sedan 2011. 

Det finns olika typer av inbrott. Dels 
är det kriminella ligor som speciali-
serat sig på inbrott i märkesbilar som 
BMW och AUDI och tar bildelar. De 
har utvecklat sin kompetens. Det se-
naste är att de kan avkoda bilnycklar 
som har keylessfunktion. Dessa in-
brott sker ofta nattetid.

Inbrott på dagtid

Den andra gruppen är mer vilsna 
samhällsmedborgare, som gör inbrott 
för att hitta saker som man snabbt 
kan avyttra. Objekt som är åtråvärda 
är guldsmycken, nya datorer, mobil-
telefoner m.m. En grundregel är att 
aldrig hänga hus- och bilnycklar på 
en krok innanför dörren.

Dessa inbrott sker oftare på dagtid 
när de flesta är på jobbet. Inte sällan 
har man rekat området innan och 

– När man lämnar sitt hus under en se-
mester eller weekend så får grannsam-
verkansgruppen ett sms, berättar Åsa 
Martinsson. 

Så kan man förebygga inbrott

Åsa Martinsson berättade under säker-
hetskvällen om hur grannar i tio hus på 
Beckombergavägen under många år ar-
betat med grannsamverkan. 

Gruppen har samverkat i nästan 20 
år. Några gamla har försvunnit och 
nya ägare tillkommit. 

Några gånger har vi bjudit in 
Hans Erik Jonsson som informerat 
nya grannar om grannsamverkan, 
lås, märkning osv. Vi har gjort en 
lista med aktuella telefonnummer 
och mailadresser. Alla villor är el-
ler har varit utrustade med Grann-
samverkanskyltar. Några är kanske 
inte tillbakaskruvade efter ommål-
ningar.

Post och soptunnor

 Vi hjälper varandra med att ta in 
post och dra tillbaka soptunnor. När 
någon lämnar sitt hus under en se-
mester eller weekend så skickas ett 
sms. Då håller vi andra extra koll på 
huset, och kan till exempel parkera 

en bil där så att det ser ut som om 
någon är hemma. 

Obehöriga på tomten

Vi ser till att obehöriga inte går in på 
tomten när grannar inte är hemma. 
Vi kontaktar villaägaren om det 
kommer hantverkare eller dyl som 
verkar okända. Vi ringer även poli-
sen och larmar direkt när några går 
in och tittar genom fönster och up-
pehåller sig på baksidan av huset.

Det är bättre att larma en gång för 
mycket än inte alls!

Grannsamverkan är ett av de effektivaste sätten att 
förebygga inbrott så vi vill därför uppmana alla Ängbybor:

1. Satsa på bra grannrelationer

2. Använd app eller formulär så att ni kan ha

kontakt med närmaste grannarna bredvid och mittemot

3. Tala om för grannarna om du är bortrest en längre tid

3 Gör enkla saker för varandra som att sätta tillbaka soptunnan

och att tömma en överfull postlåda - Åsa tipsar om mer du kan göra

4. Var uppmärksam och frågvis när okända personer dyker upp

5 tipsa varandra om bra ideer.

Varmt lycka till – visst vore det häftigt om vi i Norra Ängby blev bäst 
på grannsamverkan!

är det någon som kommer på dem så 
utger de sig ofta för att vara hantver-
kare. På Facebooksidan Grannsams 
Norra Ängby kan man följa brottsut-
vecklingen.

Vad kan man göra?

Vad kan man då göra för att före-

bygga inbrott. Larm förhindrar inte 
inbrott, men det är någon som kom-
mer när väl inbrottet skett. Man skall 
göra det svårt för tjuven, exempelvis 
ha låsbara fönster och brytskydd, så 
kallad C-profil, i altandörren och dör-
rar mot gården så att de inte går att 
bryta upp. Andra tips är lampor som 

DISKUSSIONSKVÄLL OM SÄKERHET

Är grannsamverkan
bättre än larm?

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening och Grannsamverkan inbjuder Ängbybor  
till en diskussionskväll för att förebygga brott och öka tryggheten i Norra Ängby. 
Vad säger Polisen, Grannsamverkan, Bromma Lås, Försäkringsbolaget,  
Grannsamverkan på Kiviksvägen? 

Vi bjuder på fika och en intressant kväll. OBS platsantalet är begränsat – anmälan till 
grannsamverkan@norra-angby.se eller till Hans Erik Jonsson, 070 897 02 22,  
senast 7 oktober. Kostnad 50 kr. Medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen går gratis 
Du kan bli medlem genom att betala 150 kr till till plusgirokonto 94 01 78-7.

Måndag 10 oktober kl 19 
Tempus, Beckombergavägen 3

Närmare 60 medlemmar kom till Tem-
pus den 10 oktober för att diskutera 
säkerhet i Norra Ängby. Vi hade också 
besök av några medlemmar i Väster-
leds Villaförening. 

Att ämnet berör, visar det stora 
intresset för Facebooksidan Grann-
sams Norra Ängby som nu har 848 

medlemmar. På den sidan kan man 
följa polisens och Ängbybors rap-
portering.

Huvudpunkterna under säkerhets-
kvällen var; dagsläget när det gäller 
inbrott i Norra Ängby, vad man kan 
göra som enskild husägare och vad 
grannar kan göra gemensamt 

Vi uppskattade att polisinspektör Lars-Gösta Alm 
kunde ta sig an uppgiften att informera oss. Även 
Hans Erik Jonsson, vår grand old man inom Grann-
samverkan samt Åsa Martinsson, aktiv grannsamver-
kare i Norra Ängby, delade med sig sina erfarenheter. 

släcks och tänds. På uppfarten är det 
bra att ha en stark lampa när någon 
kommer. Kameror är biltjuvarna 
kompetenta på att hantera. Som 
ni ser på bilden på inbjudan så har 
tjuven monterat bort hela fönsterkar-
men – skall man gardera sig så skall 
även ramen vara säkrad med en-
gångsskruv. Hund avskräcker, även 
en liten, bekräftade publiken..

DNA-märkning

Det är bra att DNA-märka värdefulla 
saker. Med ett litet penseldrag får 
tillhörigheterna en unik DNA-kod. De 
blir då svårare att avyttra och det kan 
finnas en möjlighet att man får dem 
tillbaka. Medlemmar kan låna en 
gravyrpenna av Hans-Erik Jonsson. 

Stöldskyddsföreningens råd är en 
viktig kunskapskälla när det gäller 
att förebygga inbrott – du hittar dem 
på internet. Försäkringsbolag förlitar 
sig mycket på rekommendationer 
från stöldskyddsföreningen.

Polisen bekräftade att bland det 
bästa man kan göra är att ha en aktiv 
grannsamverkan som håller koll i om-
rådet och ställer envisa frågor.

Hans-Erik delade ut formulär där 
man kan fylla i grannarnas uppgifter 
samt lite vad man förväntas göra. 

App för mobilen

Den som är lite modernare och vill 
använda mobilen kan använda appen 
SMS-gruppen.

Grannsamverkan har grannstöds-

bilen som åker runt i området. Den 
som är intresserad av att köra grans-
stödbilen kan kontakta Hans-Erik 
Jonsson på hanserik.j@telia.com

Kvällen slutade illa

Säkerhetskvällen slutade illa för 
mig. Jag föll från trappan och fick en 
spricka i en knäskål, så senare delen 
av kvällen tillbringades på St Görans 
akutmottagning …

Vid tangenterna:
Elisabet Engdahl Linder

Tio hus på beckombergavägen som grannsamverkar

Länkar (finns även klickbara på www.grannsams.se)

www.samverkanmotbrott.se – Hur man star-
tar Grannsamverkan och information till kon-
taktombud och hushåll

www.stoldskyddsforeningen.se – Ett tryggare 
samhälle. Säkerhetsguider. Du finner nyckel-
brickor för dig och familjen. Det har jag haft 
glädje av.

www.bra.se – Kriminalstatistik från Brottsföre-
byggande rådet.

www.larmtjanst.se – Här finns aktuella händel-
ser och efterlysta objekt. Du finner en ”Tipsa 
Oss”-sida m.m.

www.grannsams.se/grannsamslista.pdf  
– Listan! Viktigast för Grannsamverkan – hjälp 
varandra!

www.polisen.se – Ingångssida.

www.smsgrupp.se – Appen SMS.gruppen. 


