Telefonnummer direkt till bilen (mobil)
Tfn: 08-520 689 99
Nynäshamns kommun
Kenneth Kollberg, säkerhetsansvarig
Tfn: direkt 08-520 682 78 / 08-520 680 00 (växel)
Kenneth.kollberg@nynashamn.se

GRANNSTÖDSBILEN
i Nynäshamn

Närpolisen Nynäshamn
Lars Jonsson
Tfn: 08-401 72 22, 0709 88 54 12
lars.jonsson@polisen.se
Upplysningar om Grannstödsbilen
Närpolisen Nynäshamn, Lars Jonsson
Nynäshamns kommun, Kenneth Kollberg
Intresseanmälningar
Vill du bli en av oss och stödja grannstödsverksamheten är
du välkommen att ringa: Hans-Evert Näslund (schemaansvarig)
Tfn: 076-125 85 61
hansevertnaslund@gmail.com

Kenneth Kollberg, säkerhetsansvarig
Stadshusplatsen 1,
149 81 Nynäshamn
Tel 08-520 682 78
kenneth.kollberg@nynashamn.se

Lokala brottsförebyggande rådet

Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande
verksamhet
Under ett antal år har ”Grannsamverkan”

Det övergripande syftet med

Arbetspassen

Information innan varje körning

bedrivits inom Nynäshamns kommun.

Grannstödsbilen är att genom regelbunden

Förarna kör alltid två och två, har på

Grannstödsbilen utgår alltid från

Grannstöd är en utveckling av och ett

närvaro i bostadsområdet förebygga

sig en särskild väst för att lätt kunna

polisstationen. Inför varje arbetspass

komplement till Grannsamverkan.

bostadsinbrott och öka tryggheten.

kännas igen. Ambitionen är att bilen

lämnas information av polisen om vad

körs två pass varje dag under dagtid.

som har hänt i Nynäshamn, samt vart

Grannstöd är en brotts- och

Grannstödjarna ska inte ingripa vid brott

Varje körpass är vardera tre timmar.

bilen skall köra under passet.

skadeförebyggande verksamhet som bygger på

utan den primära uppgiften är att observera

Vid vissa tillfällen kommer bilen

att frivilliga deltagare patrullerar med bil i

och rapportera.

också att rulla på kvällstid.

bostadsområdena inom Nynäshamns kommun.
Patrulleringen sker huvudsakligen dagtid.

Dessutom bedrivs tillsyn av gator, vägar,
allmänna parkeringsplatser och

Grannstöd är ett samarbete mellan

gatubelysning. Observerade brister

Nynäshamns kommuns lokala

rapporteras till kommunen.

Brottsförebyggande råd, Närpolisen och
frivilliga kommuninvånare.

Mobilkontakt med Närpolisen
Grannstödsbilens besättning står i

Grannstödjarens arbetsuppgift

kontakt med lokalpolis via

Grannstödjarnas huvuduppgift är att:

mobiltelefon om något skulle inträffa.

"OBSERVERA OCH RAPPORTERA". Det
enda undantaget från huvudregeln
att inte ingripa i nödsituationer som
till exempel att släcka en brand eller
att vara behjälplig vid sjukdom eller
olycksfall. Den tydliga avgränsningen
innebär att verksamheten inte har
karaktär av ”medborgargarde”.

