Till alla boende på Nynäs (fastighetsägare, hyresgäster m.fl.)

Grannsamverkan Nynäs
Nynäs Fastighetsägareförening har under flera år varit aktiv i Grannsamverkan för att motverka inbrott och
annan brottslighet på området. För att underlätta kommunikationen mellan oss grannar har vi nu infört
funktionen ”SMS-grupp”.
När du gör en iakttagelse av något som verkar avvikande eller ovanligt skriver du det i ett SMS och skickar
det till din grupp. Genom endast ett SMS informeras alla grannar i ditt kvarter och vi kan då tillsammans
hjälpas åt att vara observanta på vad som sker. Observera att kostnaden för det SMS du skickar är som när
du skickar ett vanligt SMS trots att det går ut till fler än en person. För att inte informationen enbart ska gå
till det kvarter du bor i har varje kvarter ett kontaktombud som i sin tur kan välja att skicka meddelandet
vidare till övriga grupper på Nynäs. Det finns även ett huvudkontaktombud som kan meddela polisen vilka
då kan visa sig på området i mån av tid.
Även om detta drivs av föreningen så är alla boende i området välkomna att delta. Medlemmar, icke
medlemmar och hyresgäster. Alla är potentiella offer för brottsligheten och alla kan bidra till att stoppa
inbrotten. Polis och försäkringsbolag stödjer och uppmuntrar denna verksamhet vilken har gett goda
resultat i många bostadsområden.
För mer information om SMS-grupp se www.smsgrupp.se
För mer information om grannsamverkan se www.nynasvillaforening.se. Där finns även information om
vilka som är kontaktombud för respektive kvarter samt vem som är huvudkontaktombud.

Hur du aktiverar dig i ditt kvarters SMS-grupp
Meddela ditt kontaktombud via telefon eller SMS att du vill delta, se kontaktuppgifter nedan. Du kommer
därefter att få ett SMS. Spara detta SMS i dina kontakter med lämpligt namn. Det är den kontakten du
skickar ditt SMS till när du gjort en iakttagelse som du vill föra vidare.
Kom ihåg att meddela ditt kontaktombud om du byter telefonnummer!

Kontaktgrupp
_________________________________
Kontaktombud (namn, tel)

Du som inte kan/vill delta i SMSgrupp kan alltid meddela dina
iakttagelser via telefonsamtal till
kontaktombudet. Denne kan då
sprida informationen vidare.

_________________________________
genom SMS-systemet.

