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Till: Samordnarna för grannsamverkan i Nyköping 
Från: Maria Ulvenhag, Kommunpolis, Polismyndigheten i Södermanlands län 
 

Nyhetsbrev Grannsamverkan i Nyköping  
Nr 1 – 2015 

 

Hej på er alla grannsamverkare! 
 

Tack till er alla som påmint oss om att ni 
saknar Grannsamverkansbrev. Som ni sä-
kert läst och hört om i media är vi numera 
en enda polismyndighet istället för tjugoen, 
som vi var innan årsskiftet. Vi har jobbat 
hårt med genomförandet av myndigheten 
och om ni märkt något så hoppas vi att det 
är en förbättring.  
 
Sedan i höstas har jag också en kollega 
som jobbar som kommunpolis tillsammans 
med mig, hon heter Frida Isacson och vi 
hjälps åt att arbeta med grannsamverkan.  

Trygghetsvandringar pågår 
Under våren har vi genomfört ganska många trygghetsvandringar. Målet är att alla nystar-
tade områden fått genomföra en trygghetsvandring i sitt område inom sex till tolv månader. 
Under vandringen får ni möjlighet att lyfta problem och tillsammans hittar vi lösningar. Hör 
gärna av er om ni har ett område som varit aktivt länge och vill ha en ny vandring, annars hör 
vi av oss till er nystartade områden. 

Se upp för oseriösa ”hantverkare” 
Jag skulle också vilja uppmärksamma ett tydligt vårtecken som under många år orsakat pro-
blem ute i bostadsområden och som vi fått arbeta ganska mycket med. Lite förenklat brukar 
vi kalla dessa hantverkare för ”asfaltsläggare” men egentligen är det rätta ordet anläggnings-
arbetare. Då hantverkarna erbjuder all slags anläggningsarbete som murning, stenläggning, 
trädgårdsarbete eller reparationsarbeten. 
 
Problemet som vi ser är att ofta är att dessa hantverkare inte är seriösa och erbjuder ett allt 
för lågt pris för att få arbete utan att betala skatt. Vi har uppmärksammat att hantverkarna 
ofta saknar kunskap och motivation till att göra arbeten på ett bra sätt. Det enda sättet att få 
bukt med denna företeelse är att vi hjälper varandra att bli medvetna om problemet.  
 
Lågt pris kan vara en varningssignal 
Är ett pris på en tjänst för billig för att vara sann så är det nog någonting som är lurt med 
tjänsten. Ofta ber hantverkarna om en förskottsbetalning och strax därefter lämnar de kun-
den med ett ofärdigt och bristfälligt resultat vilket i slutändan kommer kosta dig ännu mera 
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pengar. Om marknaden (kunderna) skulle tacka nej skulle även hantverkarna försvinna och 
vi skulle kunna minska antalet anmälda bedrägerier.  
 
Tipsa oss om du är berörd! 
Vi behöver alltid tips när dessa hantverkare dyker upp i bostadsområden. Ofta kör de i ut-
landsregistrerade bilar eller kommer till fots. Vi är intresserade av både registreringsnummer, 
vilket språk de talar, vilka tjänster de har erbjudit etc. Ring alltid 11414 och tipsa oss om 
detta! Är hantverkarna påstridiga och aggressiva ska du naturligtvis ringa 112. Många 
gånger påstår de även att de representerar svenska företag. Då är det viktigt att komma ihåg 
att det är oerhört sällan som svenska företagare kräver förskottsbetalning än mindre skapar 
konflikter i samband med att man ska göra affärer. Tacka vänligt men bestämt nej! Betala 
aldrig några pengar för att bli av med personerna. Ring oss istället! 
 
 

Kolla in nya webben för grannsamverkan 
Sedan årsskiftet har hemsidan www.samverkanmotbrott.se gjorts om och jag vill varmt re-
kommendera er att besöka den sidan. Där finns väldigt många användbara tips. 
 

Felanmälan - ett bra sätt att förbygga olyckor och otrygghet 
Slutligen vill jag påminna er om att hjälpa till att felanmäla trasiga gatulyktor, klotter och saker 
som kan orsaka olyckor. Anmäl det till kommunen, via deras hemsida www.nykoping.se 
(skriv felanmälan i sökfönstret så hittar du rätt) 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Ulvenhag, Kommunpolisen i Nyköping 


