
	  

	  

Grannsam	  –	  Ett	  nytt	  sätt	  att	  via	  Internet	  etablera	  och	  stödja	  
Grannsamverkan	  
	  
Grannsamverkan	  är	  det	  effektivaste	  sättet	  att	  skydda	  ditt	  hem	  och	  öka	  
säkerheten	  i	  ditt	  bostadsområde.	  Grannsam	  är	  ett	  webbaserat	  verktyg	  för	  att	  
förenkla	  och	  automatisera	  detta	  arbete.	  Förutom	  att	  Grannsam	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  
ökar	  kontakten	  mellan	  grannar	  och	  sprider	  information,	  kommer	  framöver	  en	  
mängd	  funktioner	  att	  implementeras	  för	  att	  förebygga	  brott	  i	  ditt	  hem	  och	  i	  
närområdet.	  
	  
Genom	  Grannsam	  kan	  du	  skapa	  grupper	  och	  forum	  som	  gör	  det	  lätt	  att	  
interagera	  med	  dina	  grannar.	  Grupperna	  och	  forumen	  är	  privata	  utrymmen	  där	  
du	  kan	  dela	  information	  och	  skicka	  meddelanden	  till	  andra	  gruppmedlemmar.	  
Du	  kan	  också	  välja	  ett	  av	  tre	  alternativ	  för	  varje	  grupp/forum	  du	  skapar.	  
	  
AllmänGrupp	  –	  Grannsamverkansgrupper	  och	  forum	  som	  skapas	  av	  
myndigheter	  och	  organisationer	  för	  Grannsamverkan.	  I	  dessa	  grupper	  deltar	  
intresserade	  medlemmar	  främst	  för	  att	  få	  information	  och	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  
ställa	  frågor.	  
	  
OmrådesGrupp	  –	  Grannsamverkansgrupp	  som	  skapas	  av	  Villaägarföreningar,	  
Samfälligheter,	  BRF	  mm.	  I	  en	  sådan	  grupp	  ingår	  medlemmarna	  i	  t.ex.	  en	  
villaägarförening	  där	  man	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  informerar	  varandra	  om	  aktiviteter	  
och	  händelser	  inom	  området.	  Ett	  exempel	  är	  om	  det	  har	  skett	  inbrott,	  om	  man	  
skall	  hålla	  ögonen	  på	  vissa	  bilar	  etc.	  
	  
BoendeGrupp	  –	  Grannsamverkansgrupp	  som	  skapas	  av	  enskilda	  medlemmar	  i	  
ovanstående	  grupper	  för	  att	  övervaka	  sitt	  närboende.	  Normalt	  så	  skapas	  en	  
sådan	  grupp	  av	  en	  medlem	  som	  ansluter	  sina	  närmast	  grannar	  och	  goda	  vänner.	  
Här	  informerar	  man	  sina	  grannar	  om	  när	  man	  åker	  på	  semester,	  när	  man	  har	  
hantverkare	  mm,	  så	  att	  grannarna	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  håller	  koll	  på	  omgivningen	  
och	  ser	  om	  det	  händer	  något	  ovanligt.	  
	  
Grannsam	  bygger	  ett	  flertal	  pilotinstallationer	  i	  Stockholmsområdet	  under	  
hösten.	  Installationerna	  sker	  i	  nära	  samarbete	  med	  polisen,	  kommuner,	  
brottsförebyggande	  organisationer	  och	  lokala	  villaägarföreningar. 
	  
För	  mer	  information	  se	  www.grannsam.com	  
	  
 
	  


