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Beträffande min PLAN om ökad TRYGGHET och minskad brottslighet i Norra Ängby

Ungefär så HÄR hade jag tänkt att arbetet med att skapa ett TRYGGARE Norra Ängby skulle gå till, jag
hade inte riktigt räknat med att det adhoc skulle börjas med kvällsvandringar, att det plötsligt utan
förvarning fanns både västar, ficklampor osv. även om det var mycket snabbt agerat och BRA initiativ
– men om en sådan här satsning skall hålla LÅNGSIKTIGT så tror i varje fall jag - att den måste
genomföras lite mer metodiskt och strukturerat men ändå med minimal byråkrati och med snabba
beslutsvägar.

1. En liten arbetsgrupp (5 pers) bildas där man diskuterar dels kvällsvandringar, dels
nattvandringar.
Upplägg, syfte, förhållningssätt, regler, utrustning, områdesindelning, antal etc.
För båda – men där nattvandringar har ytterligare några saker som behöver diskuteras – då
risken är större att man stöter på och tom kan konfronteras med lite grövre ”bus”.
Saker som tex envarsingripande, skyddsutrustning typ laglig försvarsspray,  mini antal per
pass, hur agera vid olika typer av konfrontationer osv..
När gruppen kommit fram till hur man tror att man vill ha det – skulle detta kunna stämmas
av med tex Polisen - och ta in deras synpunkter och vid behov göra anpassningar.
Mycket hjälp skulle man kunna hitta på bl.a. nattvandring.nu men även andra
nattvandringsgrupper runt om i landet.
Jag hade ju önskat att några diskuterat detta FÖRST och tagit ställning om vi skall ansluta oss
till nattvandring.nu – istället för att helt plötsligt och utan att förvarna mig som ändå var den
som först föreslog kvälls-och nattvandringar och som insamlingen också var tänkt för.
Men jag fick inga frivilliga till de arbetsgrupper jag föreslog.

2. Försäkringsfrågan: Om man ansluter sig till nattvandring.nu – så får man både låna västar
och ficklampor men det ingår även en försäkring för nattvandrarna som är anslutna.
http://www.nattvandring.nu/For-nattvandrare/Om-olyckan-ar-framme/
”Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller till och från nattvandring samt under
nattvandring. Villkoren hittar du här.
OBS! Försäkringen gäller inte för skada på t.ex. egen bil, mc eller cykel”
Behöver alltså undersökas om den vanliga hemförsäkringen täcker det – under nattvandring.

3. Nattvandring.nu är en stiftelse bildad av Skandia och E.ON
De ställer inga krav på att man måste vara en förening med styrelse, stadgar, årsmöten osv.
för att teckna avtal med dem.

4. Nattvandring.nu har också redan skapat ett regelverk och har TRE enkla principer
ENKELT, TRYGGT, STABILT. Om man anslöt sig skulle man anamma deras regelverk, i annat
fall skulle man kunna utgå från det och göra mindre justeringar pga att man har ett annat
syfte också.
Hade en arbetsgrupp beslutat att ansluta oss dit så hade vi på köpet fått ett regelverk.

5. Den enda tveksamheten med att ansluta sig till nattvandring.nu låg i – att det i princip
enbart handlar om nattvandringar för att vara stöd för ungdomar som är ute på nätterna.
Eftersom jag ju har ett annat syfte också – att dels SYNAS för inbrottstjuvar, bildels ligor
mfl och att nattvandra för att kunna dokumentera och förse polisen med underlag –
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beträffande inbrottstjuvar, bildels stöldligor och vandaliserande ungdomsgäng – så var inte
jag till 100% övertygad om att nattvandring.nu skulle vara det HELT rätta för oss. Detta ville
jag diskutera i en arbetsgrupp.

6. Kanske att man tom skulle behöva TVÅ olika vandringsgrupper. Den ena är kvällsvandring
och nattvandring typ föräldravandring och ansluten till nattvandring.nu – och vi får då
tillgång till både västar, ficklampor, material och försäkring. De vandringarna skulle fungera
mest för att synas och stötta de skötsamma ungdomarna men också SYNAS för de stökiga
gängen inkl. de som faktiskt stjäl mopeder och begår en del andra brott.
De andra kategorin nattvandrare ser jag mer som Nattpatrullering typ Night Patrol dock
INTE något medborgagarde men i syfte att SYNAS och dokumentera när det utländska (och
givetvis inhemska också bildelsligorna och inbrottstjuvarna rör sig i området. Men givetvis
inte att försöka ingripa eller ens närma sig men så snabbt som möjligt kalla på Polis och
försöka hålla kolla på vart de flyr, lämnar stöldgodset, signalement på både personer och
bilar. Här finns det en mängd OLIKA synpunkter huruvida det skall vara nattpatrullering,
om det får heta Night Patrol, rädsla för att det blir Medborgargarde osv. En del vill inte ha
nattvandring/patrullering i organiserad form men kan tänka sig att ”de som vill ändå kan ge
sig ut på sin egen nattvandring”…vissa menar på att nattpatrulleringar FÅR INTE ske under
Trädgårdsstadsföreningens hatt osv.
Den här frågan kan behöva diskuteras ingående av ett antal sansade och förnuftiga personer
med bra men olika kunskap – om vad det handlar om. Min uppfattning är dock – att utan
SYNLIGA nattpatrulleringar med västar där det står på ett språk som de utländska ligorna
förstår samt med en tydlig symbol som skickar rätt signal – så kommer man inte bli av med
de organiserade stöldräderna – de ser Sverige som rena paradiset att begå den typen av
brott i.

7. Ett annat alternativ till nattpatrulleringarna skulle kunna vara – att sluta ett avtal med ett
BRA vaktbolag – och gem dem instruktioner hur vi vill att de skall patrullera i området.
Någon nämnde siffran 1000kr/hus och år för EN väktare – om det var varje dygn eller hur
frekvent minns jag inte.
FÖRDEL: Då sker ”riktig” patrullering av utbildad personal och med rätt utrustning, de har
förvisso inte heller rätt att ingripa men de är tränade i att hantera olika typer av situationer
som skulle kunna uppstå,
Vidare så skulle de boende i NÄ slippa ta delar av sin nattsömn för att vara ute och mer eller
mindre exponera sig för den här typen  av klientel.
Dessutom finns alltid en liten risk att när det nattpatrulleras av sådana skäl, att det kan finnas
någon i gruppen som tappar behärskningen, blir provocerad eller tom vil ”leka lite
Medborgargarde” – här skulle man behöva väga risken mot nyttan samt mot den avsevärt
större kostnaden och möjligheten att få 1590 hushåll att ställa upp på 1000kr/år.

NACKDEL: Kostnaden är avsevärt större, man får bara TVÅ par ögon jämfört med minst 8 om
en nattpatrull är ute, dessutom kan ibland kanske TVÅ patruller vara ute samtidigt och där
man då delat upp området.
En inhyrd väktare och kanske då OLIKA gång från gång – känner inte vårt område, grannar,
folk som legalt brukar röra sig där osv. på alls samma sätt som de som bor där.
För att kunna fatta rätt beslut skulle man behöva leta efter och ta in referenser på båda
alternativen – några som testat detta tidigare eller tom kör det nu.
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8. Men ingen har som sagt anmält sig som frivillig till någon av de arbetsgrupper jag föreslagit –
där vi hade kunnat besluta om vi skulle ansluta oss till nattvandring.nu – då hade vi direkt fått
låna västar och ficklampor av dem och frågan om nattvandringar/nattpatrullering står vi och
stampar på.)

9. Nattvandring.nu samarbetar också med appen och tjänsten TRYGVE – för DIGITAL
samverkan
”Genom denna app får vi helt nya möjligheter att kommunicera och samverka med varandra,
trygghetsvärdar, fältassistenter, kommun, polis, ungdomar, föräldrar, boende och många
andra”
Det låg i min plan att undersöka om det skulle kunna vara användbart.
”Som privatperson är det helt gratis att grannsamverka och att använda trygghetslarmet i
Trygve. För att koppla in larm till Trygve utgår en mindre kostnad, se www.trygve.se/larm.

Om du som företräder en myndighet eller ett företag vill använda Trygve för att
förebygga brott och skadegörelse, och öka tryggheten inom området som ni ansvarar”

Men jag skulle istället rekommendera motsvarande men bättre app Coyards

10. Hur undvika att det glider över till Medborgargarde?
Arbetsgruppen skulle ju diskutera syfte och målsättning, förhållningssätt osv. och givetvis
fastställa och tydligt markera att det INTE skall handla om det – och att det är av stor vikt att
varje person som ansluter sig till nattvandringarna – genomgår någon slags ”besiktning” dvs.
bedömning av personer som känner vederbörande och som skulle kunna flagga för att den
personen kanske inte är helt lämpad att deltaga i nattvandringarna.
Det skall självfallet tydligt framgå att nattvandrarna inte ska ta lagen i  egna händer och
agera både polis och åklagare.
PS Härnösandspolisen en av de mest framträdande i landet då det gäller grannsamverkan –
de skulle kunna kontaktas och utbyte tankar och idéer.

11. Insamlingen 100kr/FB medlem:
Insamlade pengar måste ju hamna på ett icke privat konto.
Här såg jag två alternativ:
a) Grannsams registreras hos Skatteverket och får ett org.nr. Därefter hålls ett första
styrelsemöte och tre dokument från det tar man med sig och öppnar sedan ett bankkonto –
tex hos Swedbank som jag varit i kontakt med.
B) Det konto som redan finns hos Trädgårdstadsföreningen skulle kunna användas. Går
enklare och snabbare att få igång insamlingen men inte riktigt lika renodlat – då pengar från
olika håll blandas i samma säck liksom utgifter osv. Men det borde kunna lösas
konteringsmässigt utan att jag vet vilken typ av bokföring osv. som tillämpas.

12. Hur ska man betala?
SWISH är ju det enklast och fungerar säkert bra för de flesta, men inte alla – i den lite yngre
generationen. Men det måste också erbjudas att kunna betala in till både bankkonto resp.
BG.
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13. Vilka uppgifter vore önskvärt att få in från de som betalar.
Mitt förslag är namn samt gata eller tom kanske gata med gatunr och tom kanske mailadress
– om man skulle vilja/behöva göra ett e-post utskick för att avlasta FB gruppen.
Då får man en liten möjlighet att kartlägga engagemanget och se om det är några områden
som inte alls är med – och undersöka om de kanske inte nåtts av informationen eller om det
finns någon annan orsak.

14. Regler eller råd beträffande publicering av bilder och signalement
Jag uppfattade det som att beslut togs – att FB gruppen INTE skall publicera bilder på
misstänkta personer, inte ens personer som man anser sig VETA har begått ett brott tex en
mopedstöld eller en skadegörelse.
Detta kommer dock inte att falla i särskilt god jord hos en del i gruppen, ganska många är jag
rädd, då det trots allt ÄR ett mycket bra hjälpmedel att meddela andra i området att nu är
det där ungdomsgänget i farten igen – nu befinner de sig på gatan si och så…
Ett förslag skulle kunna vara – att det är vad som gäller TILLSVIDARE tills man – eventuellt
lyckats få ett lite bättre svar på vad som gäller i en sluten och hemlig grannsamverkan grupp
(eller ett svar på lom det kanske skulle vara tillåtet via en del av de appar jag nämner om på
slutet)

15. Att lägga upp bilderna på ett slutet Dropbox konto – som var min tanke – kanske också är
tveksamt av samma skäl, liksom FlickR som nog är ännu sämre för där är risken att någon
laddar upp bilder och glömmer att göra dem till icke- offentliga. (samt man måste bjuda in de
”vänner” man vill ska få se de bilder som inte är offentliga, vilket blir krångligare än med
DropBox.

16. Hur ska utbyte av bilder då få ske?
Där finns flera olika alternativ:
a) Har man Facebook har man normalt också Messenger – en tilläggs app i vilken man kan
skicka meddelanden inkl. bilder/filmer mellan bara ett par personer. Men alla har inte
Messenger, ibland får man avinstallera den pga minnesbrist i mobilen, en del har inte
uppdaterat den och då kan den inte ta emot bilder osv.
b) Bilder och filmer skulle kunna skickas via sms
c) Bilder eller filmer skulle kunna skickas via mail - men eftersom det tar längre tid så
fungerar det bäst bara att i efterhand skicka FÖR DOKUMENTATIONENS SKULL. Vill man
SNABBT dela med sig av bilder under en pågående gängaktivitet så är inte mail tillräckligt bra.
d) Whatsapp – om alla i gruppen installerar appen Whatsapp –
https://www.whatsapp.com/?l=sv och så lägger man upp alla medlemmar i den
(ett visst jobb dock) och då kan man enbart inom den gruppen dela bilder och filmer
(behöver dock undersökas noggrannare). Kommunikationen är krypterad och säker.

Vi använder den på min gata där bara de som bor på den gatan är med i gruppen – och
händer något misstänkt eller något annat som berör gatans boende – så skickas det snabbt
iväg ett kort meddelande – som då direkt via en s.k. pushnotis – poppar upp på skärmen hos
de övriga. I den går även att skicka bilder, nyligen skickade någon en bild på en hund som
hade förirrat sig in på tomten hos någon…och 2 min senare svarade någon vems hunden var..
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e) Appen Trygve – http://trygve.se/ Om alla i FB gruppen installerar och använder Trygve –
så kan man via den skicka medd. till alla i gruppen. Den kan också användas till att låta
larmsignaler gå till utvalda mottagare - till en viss liten kostnad. Man skulle då också få
dekaler, både små och stora ”LARM Larmsamverkan” – att sätta upp i området. (Ytterligare
en signal till buset och de kriminella)
Om någon tex skickar ut ett medd. via den appen, om en händelse eller något misstänkt – så
visas det direkt på en KARTA VAR det är- vilket är en stor fördel för inte så många har alla
Norra Ängbys gator i huvudet.. Dessutom kan man se RAPPORTERADE polishändelser på
kartan och kanske då se att den händelse man själv är ”inblandad” i redan ÄR polisanmäld.
Den här appen och tjänsten är så omfattande så även där skulle en liten arbetsgrupp behöva
diskutera om den passar här, hur man skulle kunna använda den, om det skall betalas för
LARMsamverkan osv.
Skaffar man en sådan app skulle det nog behöva samlas ihop till ett stormöte där man får gå
igenom hur appen fungerar och är tänkt att användas, annars är det nog risk att det inte
kommer att fungera så bra.


