
	  

	  

	  
	  

Grannsamverkan	  i	  Eriksvik	  startar	  -‐	  Anmäl	  dig	  nu!	  
	  
Grannsamverkan är det effektivaste sättet att skydda ditt hem och minska inbrotten. Efter en kraftig 
ökning av inbrotten i området kommer Eriksviks	  Tomtägarförening	  att	  bygga	  upp	  Grannsamverkan	  
i	  Eriksvik	  via	  en	  kostnadsfri	  Internetbaserad	  tjänst	  Grannsam	  (www.grannsam.com).	  Grannsam	  
bedriver	  pilotinstallationer	  i	  ett	  antal	  områden	  i	  Stockholm,	  varav	  Eriksvik	  är	  ett.	  Inbjudan	  att	  
delta	  kommer	  via	  e-‐post	  till	  våra	  medlemmar	  de	  närmsta	  dagarna.	  Om	  du	  inte	  har	  meddelat	  
föreningen	  din	  e-‐post	  adress	  kan	  du	  göra	  det	  via	  hemsidan	  eriksvik.se/etf.	  
	  
I	  Grannsam	  har	  Eriksviks	  TomtägarFörening	  skapat	  en	  Grannsamverkans	  OmrådesGrupp	  som	  
heter	  Eriksvik.	  	  Du	  som	  bor	  i	  Eriksvik	  kan	  bli	  medlem	  i	  denna	  Grupp.	  I	  gruppens	  forum	  kommer	  
ETF	  och	  samtliga	  medlemmar	  i	  gruppen	  skriva	  om	  nyheter,	  aktiviteter	  och	  iakttagelser	  mm	  i	  
området	  (Eriksvik	  Forum).	  Medlemmarna	  kan	  även	  kommunicera	  med	  varandra.	  
	  
Efter	  att	  du	  svarat	  på	  din	  e-‐post	  inbjudan	  kan	  du	  skapa	  din	  egen	  personliga	  Grannsamverkans	  
grupp	  kallad	  BoendeGrupp.	  	  Denna	  grupp	  är	  hemlig	  och	  kan	  bara	  ses	  av	  dig	  och	  de	  som	  du	  
bjuder	  in	  till	  din	  Grannsamverkansgrupp.	  I	  denna	  grupp	  bjuder	  du	  in	  dina	  närmsta	  grannar	  och	  
vänner	  som	  du	  vill	  ha	  med	  i	  din	  grupp.	  Obs!	  de	  ni	  bjuder	  in	  behöver	  inte	  bo	  i	  Eriksvik,	  dvs	  att	  
förutom	  grannar	  kan	  även	  bjuda	  in	  släkt	  och	  vänner	  som	  ni	  vill	  skall	  hjälpa	  er	  med	  ert	  hus	  när	  ni	  
är	  borta.	  Inom	  gruppen	  kommer	  du	  informera	  om	  när	  du	  åker	  bort,	  kontaktuppgifter	  till	  er	  och	  
den	  som	  ser	  om	  huset	  samt	  övriga	  uppgifter	  för	  grannsamverkan.	  	  För	  detta	  använder	  du	  
”Grannlappen”	  som	  Polisen	  och	  Grannsamverkan	  mot	  Brott	  tagit	  fram	  och	  Grannsam	  integrerat.	  
	  
När	  du	  är	  medlem	  i	  Grannsam	  så	  har	  du	  tillgång	  till	  Mina	  Sidor,	  där	  du	  kan	  spara	  uppgifter	  om	  
ditt	  boende	  för	  försäkringsbolag,	  polisen	  mm.	  Vi	  rekommenderar	  att	  du	  använder	  
dokumentation	  från	  Polisen	  och	  Grannsamverkan	  mot	  Brott,	  såsom	  inventarieförteckning,	  
”Grannlappen”	  mm.	  	  
	  
Under	  hösten	  och	  vintern	  kommer	  kontinuerligt	  nya	  funktioner	  och	  tjänster	  för	  grannsamverkan	  
och	  säkerhet	  i	  hemmet,	  såsom	  sammankoppling	  av	  larm,	  dna-‐märkning	  mm,	  att	  släppas.	  Du	  
kommer	  via	  e-‐post	  (separat	  från	  inbjudan)	  få	  en	  detaljerad	  steg	  för	  steg	  beskrivning	  hur	  du	  gör	  
för	  att	  ansluta	  dig.	  Nedan	  följer	  en	  kort	  sammanfattning	  av	  denna:	  
	  

1. Du	  som	  är	  medlem	  i	  ETF	  och	  har	  lämnat	  din	  e-‐mailadress	  kommer	  att	  de	  närmsta	  
dagarna	  får	  ett	  inbjudningsmail	  till	  Grannsamverkan	  i	  Eriksvik.	  Om	  du	  vill	  delta,	  svara	  på	  
din	  e-‐post	  och	  registrera	  dig	  och	  godkänn	  din	  inbjudan	  i	  Grannsamverkans	  Grupp	  
Eriksvik.	  Får	  du	  ingen	  e-‐post	  eller	  har	  inte	  registrerat	  din	  epost	  gör	  det	  på	  ETFs	  
hemsida.	  

2. Gå	  till	  Min	  Sida	  och	  fyll	  i	  dina	  uppgifter.	  
3. Skapa	  din	  egen	  personliga	  Grannsamverkans	  Boendegrupp	  för	  ditt	  hushåll.	  Bjud	  in	  dina	  

grannar	  och	  vänner	  som	  du	  vill	  ha	  med	  i	  din	  BoendeGrupp.	  De	  får	  information	  när	  du	  
åker	  bort,	  dina	  kontaktuppgifter	  mm.	  

	  
För	  frågor	  hänvisas	  till	  Sven	  på	  etf.grannsam@eriksvik.se	  eller	  Arne	  på	  arne@grannsam.com	  
	  
För	  mer	  information	  se	  http://www.eriksvik.se/etf/	  och	  http://grannsam.com/	  


