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Information om grannsamverkans SMS-tjänst
Som tidigare informerats har vi startat en tjänst i vår grannsamverkansgrupp där vi kommer att skicka ut
SMS med varningar och information till dem som har valt att delta i tjänsten. Vi tänkte informera er mer om
hur vi har tänkt att det ska fungera för att få ut så mycket värde som möjligt ur tjänsten. Notera att ni som
inte deltar kommer att få liknande information i brevlådorna, dock tar det längre tid.
Informationen som vi kommer att skicka ut kommer från polisen eller från våra medlemmar (vi uppmanar
ALLA, även ni som inte deltar i SMS-tjänsten, att bidra med information). Om något sker i området som
hänför sig till grannsamverkan så ber vi er att skicka ett SMS alternativt ringa till numren som är listade
nedan.
Huvudnummer:
Reserv 1:
Reserv 2:

_______________
_______________
_______________

Använd sunt förnuft och kontakta ALLTID 112 först vid akuta händelser.
Några exempel:
Vid inbrott
Ring 112! Meddela sedan vår grannsamverkan enligt ovan (t.ex. ett SMS med ”inbrott vägen 123 mellan
12-14”). Kanske kan någon granne ha sett något, eller om inbrottet fortfarande pågår kan vi alla hjälpa till
att iaktta.
Om någon okänd smyger omkring i trädgården
Ring 112! Kontakta sedan vår grannsamverkan enligt ovan (t.ex. ett SMS med ”okänd i trädgården på
vägen 123”) för att göra alla extra uppmärksamma.
Misstänksam försäljare (beter sig misstänksamt eller försöker sälja t.ex. lås)
Kontakta vår grannsamverkan enligt ovan (t.ex. ”hade besök av låsförsäljare på vägen 123”). Om
försäljaren skulle vara hotfull ska ni alltid ringa 112 först!
Andra icke akuta fall (t.ex. väldigt störande mopedkörning)
Kontakta vår grannsamverkan enligt ovan.
Om ni önskar att komma i kontakt med någon angående generell hjälp med polisiär anknytning (t.ex. om ni
har förlorat ert pass) så kan ni kontakta huvudnumret ovan dagtid.
Notera att tjänsten kommer att vara kostnadsfri under 2011. Vid årets slut kommer vi att göra en
utvärdering och sedan bestämma årskostnaden för att vara med i tjänsten. Tanken är inte att
villaföreningen skall tjäna pengar på tjänsten, utan avgifterna skall täcka utgifterna föreningen har i
samband med tjänsten.
Har ni synpunkter, förslag, eller om ni vill vara med i tjänsten kan ni kontakta grannsamverkan på
grannsamverkan@valdemarsro.se eller ring Lars Prabin på _______________.
Vänd på bladet för att se de SMS som hittills har skickats ut.
Mvh Grannsamverkan

20110709
Varning för okända uppringare som påstår att ni har ett farligt virus i datorn. De erbjuder sig att ta bort
det mot att ni uppger vissa lösenord. Bara bluff och båg.
20110719
Idag stod en bil på Staffanstorpsvägen i en timme ca. Registreringsnummer: _______. Efter kontroll
visade det sig vara kriminella personer. Ser ni den igen SÅ RING POLISEN. De blev ivägkörda av en
uppmärksam granne. Ola
20110723
Polisen har ryckt ut till en adress i området. Man söker 3 personer. Vet inte mer detaljer nu.
20110724
Engelska asfaltsläggare är i området och jobbar. Det arbete de utför är oftast mycket undermåligt och
de brukar lura kunder. I kölvattnet finnsofta en ökning av inbrott i de område de befinner sig
i.....Undvik att anlita dem......

