Nyinflyttad?
Hälsa på hos dina grannar
och presentera dig - det är
det viktigaste
Lämna din familjs telefonnummer till dina
närmaste grannar och lägg upp deras
kontaktuppgifter i din mobil. Tag med
hemnummer, arbetet och landet.
Inkludera ett par tre hus åt vardera
hållet på bägge sidor av gatan.
Hemmavarande pensionärer är en extra
tillgång i sammanhanget. Gör en Grannsamslista för att enklare kunna nå varandra

Bortrest ett par dagar - knökfull brevlåda
Det är inte så klokt att "annonsera" att familjen är bortrest. En full
brevlåda kan röja det. Drömläge för tjuv. Ett knep kan vara att
skaffa en jättebrevlåda. Den skall ha stort inkast för de tjocka
söndagsbilagorna men inte så stort att man kan kika in i lådan.
När du sedan reser bort måste du varje gång komma ihåg
1. att öppna lösbotten för att få plats med posten.
2. att låsa lådan och gärna
3. lämna en reservnyckel till grannen för säkerhets skull. Det
förutsätter att både du och grannen har mobilnummer till
varandra. Men det har ni ju nu.

Alternativet – Grannsamverkan
Du talar om för dina grannar att "nu är vi borta ett par dagar" och ber en av dem titta till lådan
och kanske gå ett varv runt huset och intressera sig för eventuella okända besökare. Ett par
tag med kvasten på trappen när det snöat är ingen dum idé.

Icke så ovanligt
Ikullblåst soptunna eller bristfällig sophämtning.
Skall den ligga där och signalera – ingen hemma?
Det har nämnts att grannar noterat stenar lagda på
soptunnans lock så att det syns om någon öppnat
locket och om stenen inte ligger kvar kan man ana att någon är hemma. Lite långsökt men
det kan ju ligga något i det.
Med lite fantasi kommer du nog på fler idéer på bra grannsamverkan./HE J

Skapa
Jag vill upplysa om en app. kallad SMSgrupp, som du hittar här https://www.smsgrupp.se/
och den är mycket lätthanterlig. Du får bara ett nummer som du når hela din grupp med.
Allas svar går till alla. Du debiteras bara för ett sms .
Appen är gratis och fungerar direkt i mobilen.
Det är en grannsamverkan på en ny nivå för våra närmaste grannar.
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