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Verksamhetsberättelse för år 2019 
 
Styrelsen för Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening, får härmed avlämna sin 
verksamhetsberättelse för 2019.  
 
1  Möten 
Under 2019 hölls endast ett formellt föreningsmöte, årsmötet 2019-01-22, vid vilket 7 personer 
närvarade.  Efter årsmötets avslutning informerades och diskuterades om vad som kan få en in-
brottstjuv att avstå från att göra inbrott. 
Ett informellt möte hölls 2019-11-19 i form av en ”inspirationskväll” för medlemmar och kontakt-
ombud som inte är medlemmar. Ca 25 deltog. Ett föredrag hölls av byråchef My Hedström, Åklagar-
myndigheten, om en utredning hon gjort om införandet av ett nytt brott – inbrottsstöld. Kommunens 
säkerhetsstrateg Per Ehrengren informerade om trygghetscentret i Märsta centrum, som startade i 
januari 2019. En genomgång gjordes också av tillfällen under 2019, då det varit ”nära” att bostads-
inbrottstjuvar gripits i Sigtuna kommun. 
 
2  Medlemmar 
Föreningen hade vid 2019 års slut 49 medlemmar (36 kontaktombud + 13 medlemmar via 
föreningens Facebookgrupp). Motsvarande totalsiffra vid 2018 års slut var 43 medlemmar.  
 
3  Styrelse 
Styrelsen har under 2019 bestått av 
David Lundqvist, ordförande (som ledamot vald även för 2020), 
Hans Lung, vice ordförande (som ledamot vald även för 2020), 
Birgitta Nodler, kassör, 
Leif Björling, sekreterare, 
Rainer Nyberg, ledamot (vald även för 2020). 
Styrelsen har hållit 5 protokollförda sammanträden. 
 
4  Revisorer 
Revisorer för verksamhetsåret 2019 har varit 
Peter Tarrodi och 
Lorenzo Garcia. 
 
5  Valberedning 
Valberedning har saknats under året. Ingen kunde utses vid årsmötet.  
Med anledning härav påbörjade ordföranden erforderliga sonderingar i slutet av 2019, vilka 
redovisades för styrelsen 2020-01-07. 
 
6  Verksamhet enligt uppsatta målsättningar 
Verksamheten har bedrivits genom styrelsens arbete enligt de 2017 antagna sex målsättningarna. 
 

Målsättning 1 Öka antalet grannsamverkansombud från ca 70 till ca 200 
   Allmänt. I januari 2018 lade styrelsen på föreningens hemsida, liksom på vissa större lokala 
Facebook-grupper, ut förslag till motioner som - inför 2018 års årsmöten/årsstämmor – skulle kunna 
användas av grannsamverkansintresserade medlemmar i bostadsrättsföreningar, samfällighetsföre-
ningar och koloniträdgårdsföreningar. Dessa motionsförslag fanns kvar på hemsidan under 2019. 
   Specifikt. I det följande redovisas vilka gator/områden som styrelsen specifikt har arbetat med 
under 2019. Ordningsföljden är enligt den kronologi som finns i styrelseprotokollen. 
    Sofia Gyllenhielms gata, Sigtuna stad – styrelsen hade under 2018 kontakt med en styrelseledamot 
i samfälligheten. Kontakten fortsatte i viss omfattning 2019, dock utan resultat. 
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   Haga, Sigtuna landsbygd – styrelsen hade under 2018 kontakt med en styrelseledamot i hembygds-
föreningen. Kontakten fortsatte i viss omfattning 2019, dock utan resultat. 
   Viggebyvägen – norr om Rosersbergsvägen. En boende bildade runt årsskiftet 2018/2019 – med 
visst stöd från styrelsen - en boendegrupp och genomgick polisens kontaktombudsutbildning 2019-
05-15, varefter grannsamverkan är etablerad.  
   Ärlingheden, Märsta – ordföranden har sedan 2018 försökt etablera kontakt med styrelserna för 
dels brf Ärlingheden, dels Ärlingheden 2 (BoKlok på Östregårds resp Laudons väg), dock utan resultat.  
   Brf Eleven, Rektor Cullbergs väg 11-13, Sigtuna – styrelsen (sekreteraren) informerade brf-styrelsen 
hösten 2018. En boendegrupp organiserades våren 2019 och kontaktombudet deltog i polisens ut-
bildning 2019-11-04, varefter grannsamverkan är etablerad.    
   Brf Märstahus nr 2, (Heimdalsgatan 2-56, Valsta). styrelsen hade under 2018 kontakt med en sty-
relseledamot i brf. Kontakten fortsatte i viss omfattning 2019, dock utan resultat. 
   Brf Tingvallaparken och brf Tingvallaparken 2, Rakveregatan, Märsta. Dessa två brf har en sam-
fällighet. Styrelsen hade under 2018 kontakt med en styrelseledamot i samfälligheten. Kontakten 
fortsatte i viss omfattning 2019, dock utan resultat. 
   Karlavagnen, Steninge. Styrelsen blev i början av året kontaktad av en styrelseledamot i Karlavag-
nens samfällighet, som därigenom fick information om grannsamverkan inför samfällighetens års-
stämma. Styrelsen fortsatte att ge information under året, dock utan resultat. Det ska noteras att det 
tidigare funnits en fungerande grannsamverkan i Karlavagnen-området, men att man har svårt att 
hitta en ersättare till ett avflyttat kontaktombud. 
   Brf Stationen, BoKlok-brf på brandstationstomten i Märsta. Styrelsen upprättade i början av mars 
kontakt med brf-styrelsen, som därigenom fick information om grannsamverkan inför samfällighe-
tens årsstämma. Styrelsen fortsatte att ge information under året, dock utan resultat. 
    HSB-Brf Arenberga, Sätunavägen, Märsta). Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-brf 
som saknar grannsamverkan (10 av 15). Till träffen kom en representant för Arenberga. Denne fick 
tips om hur men startar grannsamverkan samt ett skriftligt förslag till anmälan till polisens kontakt-
ombudsutbildning. Styrelsen följer upp vad som skett  bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   HSB-brf Björken, Hugingatan och Vidargatan, Valsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de 
HSB-brf som saknar grannsamverkan (10 av 15). Till träffen kom ingen representant för Björken. Till 
Björkens ordförande skickades efteråt per post ett förslag till anmälan till polisens kontaktombuds-
utbildning. Styrelsen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   HSB-brf Dragonen, Sätunavägen, Märsta. Brf saknar grannsamverkan. Styrelsen ordnade 2019-10-
29 en träff för de HSB-brf som saknar grannsamverkan (10 av 15). Till träffen kom ingen representant 
för Dragonen. Till Dragonens ordförande skickades efteråt per post ett förslag till anmälan till poli-
sens kontaktombudsutbildning. Styrelsen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma 2020. 
   HSB-brf Enen, Södergatan, Märsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-brf som sak-
nar grannsamverkan (10 av 15). Till träffen kom ingen representant för Enen. Till Enens ordförande 
skickades efteråt per post ett förslag till anmälan till polisens kontaktombudsutbildning. Styrelsen 
följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   HSB-brf Husaren, Sätunavägen, Märsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-brf som 
saknar grannsamverkan (10 av 15).  Till träffen kom en representant för Husaren. Denne fick tips om 
hur men startar grannsamverkan samt ett skriftligt förslag till anmälan till polisens kontaktombuds-
utbildning. Styrelsen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   HSB-brf Stinsen, Västra bangatan, Märsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-brf 
som saknar grannsamverkan (10 av 15).  Till träffen kom en representant för Stinsen. Denne fick tips 
om hur men startar grannsamverkan samt ett skriftligt förslag till anmälan till polisens kontakt-
ombudsutbildning. Styrelsen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   HSB-brf Sätuna torg, Sätuna torg, Märsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-brf 
som saknar grannsamverkan (10 av 15).  Till träffen kom en representant för Sätuna torg, som fram-
förde viss tveksamhet huruvida grannsamverkan behövs – brf består bara av ett enda höghus. Styrel-
sen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
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   HSB-brf Tallen Idungatan, Baldergatan, Valsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-
brf som saknar grannsamverkan (10 av 15).  Till träffen kom en representant för Tallen. Denne fick 
tips om hur men startar grannsamverkan samt ett skriftligt förslag till anmälan till polisens kontakt-
ombudsutbildning. Styrelsen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   HSB-brf Tågmästaren, Norrbackavägen, Märsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-
brf som saknar grannsamverkan (10 av 15). Till träffen kom ingen representant för Tågmästaren. Sty-
relsen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   HSB-brf Ärlinghundra, Skolgatan, Märsta. Styrelsen ordnade 2019-10-29 en träff för de HSB-brf som 
saknar grannsamverkan (10 av 15).  Till träffen kom ingen representant för Ärlinghundra. Till Ärling-
hundras ordförande skickades efteråt per post ett förslag till anmälan till polisens kontaktombuds-
utbildning. Styrelsen följer upp vad som skett bl a inför brf:s årsstämma våren 2020. 
   Koloniföreningen Anemonen, Steningedalen. Styrelseordföranden var inbjuden till Anemonens 
årsmöte i mars 2019 för att berätta om – och inspirera till - grannsamverkan.  Intresse fanns, men 
ingen person ville vid detta tillfälle ta på sig att bli kontaktombud. 
   Koloniföreningen Kaprifolen, Steningedalen. Styrelsenordföranden tog i början av 2019 kontakt 
med Kaprifolen och rekommenderade grannsamverkan. Intresse fanns och saken skulle eventuellt 
tas upp inför/vid årsstämman. 
   Munkholmsvägen, Sigtuna. En sammanställning som styrelsen tog fram, visade att sex bostads-
inbrott skett på denna gata från 2016 fram till februari 2019. Styrelsen (sekreteraren) delade i april ut 
flygblad till de ca 40 villorna på Munkholmsvägen med uppmaningen att starta grannsamverkan, 
dock utan efterföljande resultat. 
   Norrtorpsvägen, Rosersberg. Styrelsen delade i april 2019 ut ett flygblad med uppmaning att starta 
grannsamverkan. En boende tog på sig att bli kontaktombud och ordna en boendegrupp. Hon deltog 
i polisens kontaktombudsutbildning 2019-11-04, varefter grannsamverkan är etablerad.    
  Rosersbergsvägen/Nyborgsvägen (brf Rosen 1). Bostadsrättsföreningens ordförande tog under 
sommaren kontakt via vår hemsidas kontaktfunktion och fick råd om start av grannsamverkan. Han 
tog på sig att ordna en boendegrupp och deltog i polisens kontaktombudsutbildning 2019-11-04, 
varefter grannsamverkan är etablerad. 
  Aspvägen, Märsta. En boende samlade – med visst stöd av styrelsen - under april så gott som alla 
grannar till en boendegrupp och anmälde sig till polisens kontaktombuds-utbildning, som hon gick 
2019-05-15, varefter grannsamverkan är etablerad. 
   Dalgatan, Märsta. Styrelsenordföranden kom under hösten i kontakt med styrelsen för brf Husby 
(Dalgatan 3, 5, 7, 9 och Stationsgatan 9), där grannsamverkan tidigare funnits. En intresserad brf-
styrelseledamot som ville göra en ”omstart” fick hjälp med att anmäla sig till kontaktombudsutbild-
ning, som hon deltog i 2019-11-04. Grannsamverkan är därmed ”åter”-etablerad. 
   Södergatan 9-38, Märsta. Till träffen med HSB-brf:arna 2019-10-29 inbjöd styrelsen även den pri-
vata bostadsrättsföreningen Södergatan. Två representanter kom, och de fick tips om hur man 
startar grannsamverkan samt ett skriftligt förslag till anmälan till polisens kontaktombudsutbildning. 
Styrelsen följer upp vad som skett bl inför brf Södergatans årsstämma våren 2020. 
   Kadettvägen1-3 och Nyborgsvägen 4,  Rosersberg En styrelseledamot i Norrtorps samfällighetsföre-
ning (32 bostäder i tre radhusängor) tog  i november kontakt via hemsidans kontaktformulär. Ord-
föranden gav start-råd och hjälpte den som kontaktat med en anmälan till kontaktombudsutbildning.  
   Kadettvägen 2-12,  Rosersberg En nyinflyttad tog i november kontakt via hemsidans kontaktformu-
lär. Ordföranden gav råd om hur men startar grannsamverkan.  
   Spjutvägen, Märsta. Ett bostadsinbrott skedde här i november. Mot bakgrund av det delade ord-
föranden ut ett flygblad till gatans hushåll (postlådorna) med uppmaning att organisera grannsam-
verkan, dock utan efterföljande resultat. 
 

Sammanfattning av ”specifikt”. 
Ovanstående aktiviteter ledde till att föreningen under 2019 kunde ”leverera” totalt 5 kontakt-
ombud till polisens utbildningar. 26 gator/områden var under ”bearbetning” hela eller del av året. 
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(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 11 gator/områden, varav det 11:e tillkommit under 
2019). Totala antalet kontaktombud inom Sigtuna kommuns område var 135 vid 2019 års slut. 
 

Målsättning 2 Få hela kommunen geografiskt täckt av grannsamverkan 
Syrelsen upprättade - för att underlätta detta upprättat en förteckning över ”ideala” grannsamver-
kansområden i meningen att resp område ska ha en ”lagom” boendegrupp-storlek för ett kontakt-
ombud att kunna hålla löpande kontakt med.  Förteckningen har använts vid något tillfälle under 
året. 
 

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

Målsättning 4 Få med representanter för företagen som samverkansombud 
Styrelsen har under året inte arbetat med detta. 
 

Målsättning 5 Få med politiskt förtroendevalda som grannsamverkansombud 
Ordföranden har, liksom tidigare år, kontinuerligt vidarebefordrat polisens inbrottsvarningar/vecko-
brev till partigruppledarna i Sigtuna kommunfullmäktige, vid ett par tillfällen med det uttalade för-
slaget att de kan inspirera sina kolleger att engagera sig som grannsamverkare.  
   Vid 2019 års slut var 9 politiskt förtroendevalda grannsamverkans-kontaktombud, en ökning från 8 
vid årets början. 
 

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 skulle utarbeta ett förslag till grannstöds-
verksamhet fr o m 2020-01-01 inom Sigtuna kommun. Kunskapsinhämtande besök hos Upplands 
Väsby kommun och hos Sollentunapolisen skedde under december 2018.  
   Efter godkännande av styrelsen lämnades ett genomarbetat grannstödsförslag till Sigtuna kommun 
och Lpo Sollentuna 2019-03-29. Under hand fick styrelsen därefter information om att Sigtuna kom-
mun inte i budget för 2020 skulle ta med föreningens grannstödsförslag.  För att undvika att grann-
samverkan/grannstöd skulle bli en stridsfråga i kommunpolitiken, skrev styrelsen därför i maj 2019 
till Sigtunas oppositionspartier och hemställdeatt dessa inte heller skulle ta upp grannstöds-förslaget 
i sina alternativ-budgetar.  
   Styrelsen har inte återtagit grannstöds-förslaget, utan ser det son ”vilande” hos kommunen. 
 
7  Verksamhet utöver de antagna målsättningarna 
 

Hemsida 
Styrelsen startade under 2017 en hemsida - www.grannsamverkarna.se. Här har bl a – liksom tidigare 
år - publicerats polisens inbrottsvarningar/veckobrev. Strax efter dessa publiceringar har hemsidan 
fått ca 400 besökare. Vid vissa av dessa tillfällen (se under nästa rubrik) har sidan fått upp till 1600 
besökare.  På hemsidan infördes under 2018 ett bildspel som visar grannsamverkansskyltar från de 
flesta grannsamverkansområdena/-gatorna i kommunen. Kompletteringar har skett under 2019, och 
vid årsskiftet 2019/20 ingick 130 skyltar i bildspelet. 
 
Vidarebefordran av inbrottsvarningar 
Redan före föreningens tillkomst hade vice ordföranden kontinuerligt vidarebefordrat polisens 
inbrottsanmälningar in extenso till ett antal lokala Facebookgrupper, såsom 
-Sigtuna medborgarsamverkan (ca 300 medlemmar) 
-NYA Sigtuna medborgarsamerkan (ca 1800 medlemmar) 
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-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) 
Fr o m 2018 ändrade han rutinen till att vid vissa tillfällen göra en kortfattad avisering på dessa forum 
om att polisens Inbrottsvarnings-brev fanns att läsa på www.grannsamverkarna.se. Dessa tillfällen 
har även 2019 lett till det stora antalet hemsidebesök som nämns under närmast föregående rubrik. 
 

Facebook-grupp 
Under senare delen av 2018 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. Kontaktombuden kan också inbjuda personer från sina boendegrupper att vara 
medlemmar. Vid slutet av 2019 hade Facebook-gruppen 38 medlemmar, en ökning med 7 medlem-
mar sedan motsvarande tid 2018.  
   Under 2019 gjordes 106 trådstarter i gruppen, vilka i en del fall ledde till efterföljande kommen-
tarer. 
 
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 2019.  
 
9  Slutord 
2019 var tredje 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. Samtidigt har 
styrelsen börjat notera att när kontaktombud av olika anledningar ”avgår”, så kan Grannsamverkarna 
behöva hjälpa till med nyrekryteringen. 
   Styrelsen har konstaterat att den – i likhet med tidigare år - inte orkat med att arbeta med vissa av 
de målsättningar som antogs vid det första årsmötet 2017. Styrelsen föreslår därför nu 2020 års års-
möte att anta reviderade målsättningar (separat ärende på årsmötet). 
   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. Så har varit fallet under 2019.  
   Styrelsen hemställer  
att årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen för 2019. 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………………. 
David Lundqvist  Hans Lung   
 
………………………………………………….. …………………………………………………… 
Birgitta Nodler  Leif Björling 
 
………………………………………………….. 
Rainer Nyberg 


