
  Föreningen Fisktärnan   
 

Informations brev 

Hej på er. 
 
Till att börja med så skulle vi i styrelsen vilja tacka all er som deltog på adventsfikat. 
Det var riktigt kul at så många kunde komma och mingla tillsammans med oss.  
Tack så mycket!  
 
 
Nu när vintern snart är här så börjar det ju bli aktuellt med snöröjning igen. Utegolv 
har anlitats för att sköta snöröjning och sandning men skulle ni märka att det behövs 
extra sand någonstans så finns det  i våra förråd.  
 
 
Fyrverkerier på nyårsafton är ok så länge som man håller sig till gällande lagar och 
regler. Tänk på att uppfylla säkerhetsavstånd både till er själva och till era grannars 
bostäder. Om man skjuter upp fyrverkerier så ser man givetvis till att städa upp efter 
sig när man är färdig. 
 
 
Giggi Cederholm som håller i Grannsamverkan här i vår stad har skickat ut ett 
informationsbrev till oss som hon och polisen vill att samtliga medlemmar får. De har 
uppmärksammat ett oroande trendbrott när det gäller inbrott. Andelen inbrott i 
Grannsamverkan-områden har ökat. De vill ha vår hjälp att bryta denna trend. 
Informations bladet från Giggi sitter längst bak i detta häfte. 
 
 
Styrelsen skulle vilja att fler medlemmar anmäler sig till vårt nyhetsbrev via mail. 
Detta för att slippa använda en massa papper och på så sätt spara på miljön. 
Anmälan till e-nyhetsbrev gör du på hemsidan www.fisktarnan.se.  Man kan även gå 
in och bli medlem på vår Facebook-sida ”Fisktärnan”. Det är en sluten grupp så man 
får ansöka om att gå med, eller kontakta oss i styrelsen så ”bjuder vi in dig” i 
gruppen.  
 
 
Som avslutning på detta nyhetsbrev så skulle vi vilja önska alla våra medlemmar en 
riktigt god jul och ett gott nytt år.  
 
Tack för året som varit. 
 
 

Styrelsen 
  

 

 

http://www.fisktarnan.se/


 

Kontaktvägar till styrelsen samt hustomten 

 För att komma i kontakt med styrelsen går det bra att maila på 
styrelsen@fisktarnan.se  

 För att komma i kontakt med hustomten  

hustomten@fisktarnan.se   

 
Styrelse samfällighetsföreningen fisktärnan 2015  
 

 
 
Ordförande:   Josephine Bordi  
                        Kaggetorpsvägen 240  
                          0520- 17002  
  
Kassör:          Joakim Sannheim  
                       Kaggetorpsvägen 304  
                        073-53 63 632  
  
Sekreterare: Joakim Börjesson  
                        Kaggetorpsvägen 248 
                        076- 28 33 332  
  
Ledamot:        Cecilia Eliasson  
                         Kaggetorpsvägen  284 
                        0520- 482001  
  
Ledamot:         Daniel Settergren 
                          Kaggetorpsvägen 244 
                         070- 84 27 431  
  
Suppleant:       Roger Thurhagen  
                          Kaggetorpsvägen 24 
                          073- 04 08 950  
  
Suppleant:       Nicola Lemic  
                           Kaggetorpsvägen 352 
    
Hustomte:  Thomas Gustavsson 
  Kaggetorpsvägen 242 
  070- 541 92 89 
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Hej bäste grannsamverkare!   2015 

Så här i adventstider kommer årets sista informationsbrev. Det är din huvudkontaktperson i ert 

grannsamverkansområde som ser till att det kommer dig till del. Så stort tack till alla som engagerat 

sig för att öka tryggheten och trivseln i just ert område under året som gått! 

Metoden Grannsamverkan är forskad på och forskningen visar att där man har en aktiv 

grannsamverkan minskar risken för att drabbas av inbrott med mellan 16-26%, lite beroende på hur 

man räknar. Men som Jack säger: ”Grannsamverkan är inget självspelande piano!” Man måste vara 

aktiv och kan inte slå sig till ro när man satt upp grannsamverkansskyltarna. Hus som står tomma 

måste man se till! 

Kommunpolisen Jack Lennartsson och jag har haft en genomgång av inbrotten under året och sett en 

ökning mot förra året. Av de 41 inbrott som hittills anmälts har 12 av dem skett i 

grannsamverkansområden!! Det är en alldeles för hög siffra!! 

När vi analyserar inbrotten ser vi följande mönster: 

 Några inbrott sker i gamla grannsamverkansområden där man inte är lika vaksam längre 

    Husen som fått ”påhälsning” har stått öde, bl a några dödsbon 

    Tjuvarna har gått in från baksidor och mörka partier 

    Flera husägare har varit bortresta under 2-4 dagar 

    De flesta inbrott sker under den mörka årstiden och under fredag-söndag 

Inför 2016 kommer vi att utöka arbetet med att stötta upp och stärka grannsamverkan. Vi kommer 

att välja ut ett grannsamverkansområde per månad som varit utsatt och besöka det, för att på plats 

analysera vad som kunde ha gjorts annorlunda. Huvudkontaktpersonen kommer att kontaktas och 

därefter föra ut informationen vidare till er i området. Allt för att kunna skydda oss bättre. 

Här kommer polis Jack Lennartsson kontaktuppgifter. Kontakta honom gärna i alla polisiära 

ärenden. 

För tips och rådgivning då han är i tjänst: 070-570 87 54 

jack.lennartsson@polisen.se 
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Några åtgärder och tips om hur du kan försvåra för tjuven: 

Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om 

varandras hus eller lägenheter. Med hjälp av engagerade grannar kan många brott förhindras. 

Detta innebär, att de som är hemma kommer att vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i 

området och noterar det som ser konstigt ut. Rastningen av hunden, promenaden med 

barnvagnen mm blir ett naturligt sätt att titta till området där man bor. 

Det är också viktigt att din bostad ser bebodd ut även när du inte är hemma. Detta är givetvis 

viktigast i småhus och lägenheter i flerfamiljshusens lägre våningar. Här nedan följer ett antal tips 

som är tillämpliga i varierande grad beroende på typ av bostad och bostadsområde: 

    Lås dörrarna även när du är hemma. 

    Informera grannarna även vid kortare bortovaro . 

 Belysning ‐ inne. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när 

det är mörkt ute. 

    Ljud. Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset. Slå dock inte på 

TV:n eftersom detta ökar brandrisken. 

 Belysning ‐ ute. Ha gärna både fast utomhusbelysning samt belysning som tänds med 

rörelsevakt vid entré‐ och altandörrar. 

    Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. 

Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller 

post. 

    Peta ner post. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den! 

 Skottning. Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. 

Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten. 

 Gräsmattan. Be en granne eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan vid längre 

bortavaro. 

    Sopor. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom. 

    Tvätt. Be en granne hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning. 

 Bilparkering. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er tomt så att 

huset ser bebott ut. 

 Städa tomten från inbrottsverktyg. Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd, så 

att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller 

bryta sig in i ditt eller grannars hus. 

 Stege. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta 

eller öppna fönster i ditt eller grannars hus. 

 Små ting som gör skillnad. Du kan också lämna ett par träskor, andra skor som används i 

trädgården, leksaker etc i trädgården så att huset ser bebott ut. 


