
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun
ideell förening (orgnr 802509-4411)

Årsmöte 2019 – kallelse  

Medlemmarna i Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening
kallas härmed till 

årsmöte
tisdagen 2018-01-22 kl 19.00
i Salen (1 tr upp), Forum, Stockholmsvägen 25, Märsta.*

Styrelsens förslag till dagordning och andra årsmöteshandlingar bifogas.
Årsmötet beräknas vara avklarat till senast kl 19.30. 

Därefter kommer vi att få 
-en genomgång av vad som får tjuvar att inte göra / göra bostadsinbrott,
-en redovisning av mest inbrottsutsatta gator 2016-2018 i Sigtuna kommun

Varmt välkomna!

På styrelsens vägnar 

David Lundqvist
ordf
0705-252230

Sändlista
De 41 föreningsmedlemmarna
Övriga drygt 90 kontaktombud** 

* En parkeringsplats finns strax norr om Connys trafikskola.
Närmaste busshållplats finns i Märsta centrum.

** ni får väldigt gärna vara med under årsmötet

För kännedom (mejlas ut som vidarebefordran)
Lokalpolisområde Sollentuna
Arenberga villaägarförening
Sigtuna stads villaägareförening
Föreningen Rosersbergs villastad 
HSB Norrort 
Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun
Partierna i Sigtuna kommunfullmäktige
AB Sigtunahem
Rikshem i Sigtuna kommun
Hembla AB
Fastpartner AB, Märsta
Malmegårds Fastighets AB
Wåhlin fastigheter AB
Nya Valsta centrum AB  
Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun
Sigtunabygden
Marsta.nu
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Dagordning vid årsmöte 2019-01-22 med 
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening

1.  Öppnande

2.   Fråga om mötets stadgeenliga kallande.

3.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4.   Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet.

5.   Redovisning av föreningens verksamhet under det gångna året.

6.   Redovisning av ekonomin för det gångna året.

7.   Revisorernas berättelse.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut om uppkommet resultat.

10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

11. Val av ledamöter i styrelsen.

12. Val av en ordförande bland valda ledamöter för 1 år.

13. Val av kassör.

14. Val av valberedning för nästkommande årsmöte.

15. Val av revisorer för 1 år

16. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.

17. Behandling av inkomna förslag.

18. Avslutning
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Årsmöte 2019 – förberedelser för val av funktionärer

Styrelsen, ledamöter

Leif Björling redan vald för 2019        (bor i Sigtuna stad)
Birgitta Nodler redan vald för 2019        (bor i Rosersberg)

David Lundqvist säger ja till omval för 2019-20      (bor i Märsta)
Hans Lung säger ja till omval för 2019-20      (bor i Valsta/Steninge)
NN nyval för 2019-20        (bor i …………………….)

Ordförande 2019
David Lundqvist säger ja till omval

Kassör 2019
Birgitta Nodler säger ja till omval

Revisorer 2019
Peter Tarrodi, ordinarie säger  … till omval
Lorenzo Garcia, ordinarie säger …. till omval
…………………….., ersättare nyval

Valberedning
………………………. nyval
………………………. nyval
………………………. nyval
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Verksamhetsberättelse för år 2018

Styrelsen för Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening, får härmed avlämna sin
verksamhetsberättelse för 2018. 

1  Möten
Under 2018 hölls endast ett formellt möte, årsmötet 2018-01-30, vid vilket 15 personer närvarade. 
Efter årsmötets avslutning gavs en presentation av appen Trygve.
Ett informellt möte hölls 2018-11-20 i form av en ”inspirationskväll” för medlemmar och kontakt-
ombud som inte är medlemmar. Kommunens säkerhetschef informerade om det kommande trygg-
hetscentret i Märsta centrum. Han berättade också om polisens specialsatsning mot internationella
inbrottsligor 2008-2010. Avslutande inslag var information om Safeland (f d Trygve) av dess grundare
Per Källgården. Vid mötet medverkade också Jonas Junered, kommunpolis i Sigtuna kommun.

2  Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 43 medlemmar (år 2017  36 medlemmar).

3  Styrelse
Styrelsen har under 2018 bestått av
David Lundqvist, ordförande 
Hans Lung, vice ordförande 
Birgitta Nodler, kassör (vald även för 2019)
Leif Björling, sekreterare (vald även för 2019)
Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden.

4  Revisorer
Revisorer för verksamhetsåret 2018 har varit
Peter Tarrodi
Lorenzo Garcia

5  Valberedning
Valberedning har saknats under året. Ingen kunde utses vid årsmötet. 
Med anledning härav påbörjade ordföranden erforderliga sonderingar i slutet av 2018.

6  Verksamhet enligt uppsatta målsättningar
Verksamheten har bedrivits genom styrelsens arbete enligt de av årsmötet 2017 antagna sex mål-
sättningarna.

Målsättning 1 Öka antalet grannsamverkansombud från ca 70 till ca 200
Allmänt. Strax efter årsmötet i slutet av januari 2018 lade styrelsen på föreningens hemsida, liksom

på vissa större lokala Facebook-grupper, ut förslag till motioner som - inför 2018 års årsmöten/års-
stämmor – skulle kunna användas av grannsamverkansintresserade medlemmar i bostadsrättsför-
eningar, samfällighetsföreningar och koloniträdgårdsföreningar.

Specifikt. I det följande redovisas vilka gator/områden som styrelsen specifikt har arbetat med
under året. Ordningsföljden är i densamma som i styrelseprotokollen.
   Sofia Gyllenhielms gata - en styrelseledamot i samfälligheten på Sofia Gyllenhielms gata i Sigtuna
stad hörde i början av 2018 av sig till Leif Björling och ville starta grannsamverkan i sitt område. Vid
årets slut hade denna kontakt inte lett vidare. ”Bearbetning” från styrelsens sida fortsätter efter års-
skiftet.
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Haga - en styrelseledamot i föreningen i Haga, norr om Sigtuna stad, hörde i början av 2018 av sig
och ville starta grannsamverkan i sitt område. På önskemål gav Leif Björling erforderlig information
för att starta. Vid årets slut hade denna kontakt inte lett vidare. ”Bearbetning” fortsätter efter års-
skiftet 2018/19.

Björkbacka, Fiskare Lundbergs gata – kontaktombudet fick under året alla 7 hus med sig i boende-
gruppen och deltog i polisens utbildning 2018-10-17. Grannsamverkan är alltså i gång på Fiskare
Lundbergs gata sedan hösten 2018.

Uttervägen - en boende på Uttervägen 1-12 hörde i början av mars av sig och ville starta grannsam-
verkan. Ordföranden informerade om tillvägagångssättet vid start. Kontaktombudet genomgick poli-
sens utbildning 2018-03-22 och satte upp skyltar i mitten av maj. Grannsamverkan är i gång på
Uttervägen sedan maj 2018.
   Bromsta - en delägare i vägföreningen i Bromsta hörde i början av mars 2018 av sig och ville starta
grannsamverkan i sitt område. Ordföranden informerade om tillvägagångssättet vid start. Kontakt-
ombudet genomgick polisens utbildning 2018-05-09 och satte därefter upp skyltar. Grannsamverkan
är i gång i Bromsta sedan maj 2018. Information om detta lades in på FB-sidan ”Odensala
bygdegård” i september och rönte en hel del positiva kommentarer.
  Hasselbacken - en boende i Hasselbacken, Odensala – hörde i mars 2018 av sig och ville starta
grannsamverkan i sitt område, en mindre väg åt öster från Hovavägen. Ordföranden informerade om
tillvägagångssättet vid start. Kontaktombudet genomgick polisens utbildning 2018-05-09 och satte
därefter upp skyltar. Grannsamverkan är i gång i Hasselbacken sedan maj 2018. Information om
detta lades in på FB-sidan ”Odensala bygdegård” i september och rönte en hel del positiva kommen-
tarer.
  Viggebyvägen, söder om Rosersbergsvägen. Ordföranden hade i slutet på maj en telefonkontakt
med kontaktombudet, som – utan vår förenings förmedling - hade gått kontaktombudsutbildning
hos polisen, organiserat en boendegrupp och satt upp skyltar. Grannsamverkan är i gång här sedan
försommaren 2018.
   Viggebyvägen – norr om Rosersbergsvägen. Grannsamverkan har funnits här, men någon verksam-
het har inte förekommit på flera år. Ordföranden fick hösten 2018 tips på ett tänkbart kontakt-
ombud. Vid ett följande telefonsamtal visade sig vederbörande vara intresserad och hade vid årets
slut fått med de flesta grannarna i sin boendegrupp. Kontaktombudet torde komma att delta i poli-
sens första utbildning efter årsskiftet 2018/19.
   Lupinen. Ordföranden fick vid årsmötet i mars igenom ett förslag att koloniträdgårdsföreningen
Lupinen (norr om Hemmansvägen/Arenbergavägen i Märsta) skulle starta grannsamverkan. Vid städ-
dagen 2018-05-06 sattes skyltar upp runt området och en boendegrupp etablerades. David Lund-
qvist är själv tillsvidare kontaktombud.
   Ärlingheden – Ordföranden har via en bekant försökt intressera brf-styrelserna för BoKlok-husen
på Östregårds väg och Laudons väg på Ärligheden i Märsta för att starta grannsamverkan. Detta
hade vid årets slut inte lett fram till något. ”Bearbetning” fortsätter efter årsskiftet 2018/19.
   Brf Eleven, Rektor Cullbergs väg 11-13, 19335 Sigtuna. På önskemål besökte Leif Björling brf
Elevens styrelsemöte i september 2018 och berättade hur man startar Grannsamverkan. Man har
därefter utsett ett kontaktombud, som sedan samlat en boendegrupp och torde komma att delta i
polisens första utbildning efter årsskiftet 2018/19.
   Brf Tallen, Idun- och Baldergatan. En boende anmälde i augusti intresse av att starta grannsamver-
kan inom Tallens område. Ordföranden har hållit kontakt med den intresserade, men det hade vid
årets slut inte lett fram till något. ”Bearbetning” fortsätter efter årsskiftet 2018/19.
   Bokvägen/Hasselvägen. Grannsamverkan har funnits etablerad sedan länge, men verksamheten
har varit låg under några år. Ett inbrottsförsök skedde 2018-10-31 på Bokvägen. David Lundqvist
knackade mot den bakgrunden dörr på Bokvägen och Hasselvägen med uppmaning till en nystart. 
En boende förklarade sig villig att överta kontaktombudsuppgiften, ordnade en ”nystartsträff”, skaf-
fade nya skyltar och ska delta i polisens första utbildning efter årsskiftet 2018/19.
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Brf Märstahus nr 2, Heimdalsgatan 2-56. Ordföranden kom i samband med en polisinformation i
Valsta i kontakt med en styrelseledamot i denna bostadsrättsförening och kunde lämna över
material om hur man startar grannsamverkan. Vid årsskiftet hade detta ännu inte lett fram till något.
”Bearbetning” fortsätter efter årsskiftet 2018/19..

Sammanfattning av ”specifikt”.
Ovanstående aktiviteter ledde till att föreningen under 2018 kunde ”leverera” totalt 6 kontakt-
ombud till polisens utbildningar. Föreningen kunde dessutom ”leverera ” ytterligare 3 nya till
utbildning i början av 2019. Vid årsskiftet var 4 gator/områden under fortsatt ”bearbetning”.

(Här må nämnas, att Hyresgästföreningens Sigtunaavdelning inspirerar sina medlemmar att starta
grannsamverkan, särskilt inom Sigtunahems bostadsbestånd. Enligt information på avdelningens
hemsida finns grannsamverkan etablerad på 10 gator/områden. Vilka av dessa som tillkommit 2018
är obekant).

Målsättning 2 Få hela kommunen geografiskt täckt av grannsamverkan
Syrelsen har för att underlätta detta upprättat en förteckning över ”ideala” grannsamverkansområ-
den i meningen att områdena ska ha en ”lagom” storlek för ett kontaktombud att hålla löpande
kontakt med sin ”boendegrupp”.  Den har använts vid något tillfälle under året.

Målsättning 3 Engagera personal vid kommunens anläggningar att medverka i grannsamverkan
Styrelsen har under året inte haft möjlighet att arbeta med detta.

Målsättning 4 Få med representanter för företagen som samverkansombud
Styrelsen har under året inte haft möjlighet att arbeta med detta.

Målsättning 5 Få med politiskt förtroendevalda som grannsamverkansombud
Ordföranden har kontinuerligt vidarebefordrat polisens inbrottsvarningar/veckobrev till partigrupp-
ledarna i Sigtuna kommunfullmäktige, vid ett par tillfällen med det uttalade förslaget att de ska på-
verka sina kolleger att engagera sig som grannsamverkare. 
   I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-24 visades skyltbildspelet på TV-skär-
mar i foajén och delades ett inbjudande flygblad ut. 
   Vid årets början var 4 politiskt förtroendevalda kontaktombud. Vid årets slut var antalet 8.

Målsättning 6 Förbereda grannstöd
I början av 2018 gjorde styrelsen en insamling av material från grannkommunerna Upplands Väsby
och Sollentuna, där grannstöd finns organiserat. 
   Vid styrelsemötet 2018-11-05 bestämdes, att föreningen bör gå vidare med detta och utarbeta ett
förslag till grannstödsverksamhet fr o m 2020-01-01 inom Sigtuna kommun. Förslaget ska vara
färdigt att skickas till lpo Sollentuna och till Sigtuna kommun i april-maj 2019, detta för att dessa två
– om de finner att förslaget bör förverkligas - ska kunna ta med det i sina budgetar och verksam-
hetsplaner för 2020. Ordföranden har styrelsens uppdrag att utarbeta förslaget. 
   Kunskapsinhämtande besök hos Upplands Väsby kommun och hos Sollentunapolisen skedde under
december 2018. 

7  Verksamhet utöver de antagna målsättningarna

Hemsida
Styrelsen startade under 2017 en hemsida - www.grannsamverkarna.se. Här har bl a lagts in polisens
inbrottsvarningar/veckobrev. Strax efter dessa publiceringar har hemsidan fått upp till 1600 besö-
kare.  (Se vidare under nästa rubrik).
   Hemsidan har under 2018 vidareutvecklats med bl a ett bildspel som visar grannsamverkansskyltar
från de flesta grannsamverkansområdena/-gatorna i kommunen. Vid årsskiftet 2018/19 ingick 133
skyltar i bildspelet.
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Vidarebefordran av inbrottsvarningar
Redan före föreningens tillkomst hade vice ordföranden kontinuerligt vidarebefordrat polisens
inbrottsanmälningar in extenso till ett antal lokala Facebookgrupper, nämligen
-Sigtuna medborgarsamverkan (ca 300 medlemmar)
-NYA Sigtuna medborgarsamerkan (ca 1800 medlemmar)
-Det händer i Märsta/Sigtuna (ca 1100 medlemmar)
-Speaker’s Corner för väljare i Sigtuna kommun (ca 1100 medlemmar)
-Grannsamverkan Märsta/Sigtuna (ca 900 medlemmar)
Under året ändrade han rutinen till att göra en kortfattad avisering på dessa forum om att Inbrotts-
varningen/veckobrevet fanns att läsa på www.grannsamverkarna.se. Det ledde till det kraftiga an-
talet hemsidebesök som nämns strax ovanför.

Medverkan vid polisens trygghetsdagar
Lpo Sollentuna anordnade tillsammans med kommunen och frivilligorganisationer trygghetsdagar
vid Märsta station 2018-09-12—13. Föreningen var representerad och delade ut grannsamverkans-
material till förbipasserande kollektivtrafikresenärer.

GDPR
I maj juni antog föreningen en policy i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv (GDPR), och den kom-
municerades också ut till föreningsmedlemmarna.  Den kommunicerades också ut till de övriga drygt
90 kontaktombuden med samtidig fråga om dessa ville ge sitt medgivande till att finnas kvar på en
lista som föreningen tidigare byggt upp. Endast ett kontaktombud ville bli borttagen från listan.
   Före GDPR fick föreningen – på önskemål – från grannsamverkanspolisen namnen på nyutbildade
kontaktombud. Efter GDPR vill polisen inte ge sådan information. Saken är löst på det viset att
grannsamverkanspolisen i samband med utbildningarna överlämnar ett informationsblad till de
nyutbildade, där de inbjuds att bli medlemmar i föreningen.  Det skedde första gången 2018-10-17.

Facebook-grupp
Under året startade föreningen Facebook-gruppen ”Grannsamverkarna i Sigtuna kommun”, en
sluten grupp tänkt för alla medlemmar och kontaktombud i kommunen och till vilken alla dessa
inbjudits. Skapandet ab FB-gruppen skedde bl a mot bakgrunden av det som beskrivs närmast ovan
om GDPR. Vid slutet av året hade gruppen 31 medlemmar, vilket är ett lägre antal än styrelsen hade
hoppats på.

8  Ekonomi
Ingen ekonomisk aktivitet har behövts under året, bl a till följd av att medlemsavgiften – i likhet med
föregående år - sattes till 0 kr för 2018. 

9  Slutord
2018 var andra helåret för föreningen.  De verksamhetsformer som började tillämpas under
startåret 2017 har vidareutvecklats. 
   Verksamheten har varit fortsatt framgångsrik när det gäller den väsentligaste uppgiften – att rekry-
tera fler Sigtuna-bor till att engagera sig som kontaktombud inom grannsamverkan. 
   Åtgärder har under året kunnat börja vidtas inom fler av de sex antagna målsättningarna, t ex för-
beredelser för grannstöd.
   Föreningens hemsida är fortfarande ett mycket bra hjälpmedel för att sprida alla former av infor-
mation, som är betydelsefull för föreningens verksamhet.
   Föreningens verksamhet är väldigt beroende av att grannsamverkans-funktionen hos Lpo-Sollen-
tuna fungerar väl. Under 2018 införde polisen en selektiv utskicksrutin gällande inbrotten, endast de 
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kontaktombud som finns närmast brottsplatserna får ”veckobrev”.  På önskemål får dock styrelsen
sedan senhösten alla dessa mejl. Totalbilden mejlar polisen ut via ”månadsbrev” till alla kontakt-
ombud.
   Styrelsen hemställer 
att årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen för 2018.

………………………………………………….. ……………………………………………….
David Lundqvist Hans Lung

………………………………………………….. ……………………………………………………
Birgitta Nodler Leif Björling
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