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Henrik Petersson, ordförande i Lingonbygden: 
 

”Nu är det dags för 
årsmöte” 
 
I dag, när jag skrivet detta, är det Smålands 
nationaldag. Jag tycker att det är lite roligt att vi 
har fått en alldeles egen dag, nämligen "fössta 
tossdan i mass". Fast i Lingonbygden firar vi inte 
denna dag så hårt, jag ska förklara varför i slutet 
av mitt brev.  
     Något jag dock ser fram emot mycket så är det 
vårt årsmöte. Jag hoppas verkligen att du har 
bokat in den 18 mars i kalendern och har 
möjlighet att komma.  
     När jag sitter här och läser igenom vår 
verksamhetsberättelse så blir jag stolt: På kort tid 
har vi hunnit med en hel del och 2019 ser minst 
lika intressant ut.  
 
Arbetsgrupper      
Under året så kommer vi arbeta mycket med att 
skapa bredare arbetsgrupper. Alldeles nyligen 
skapades en sådan grupp för "bättre 
läkarbemanning och utveckling av vårdcentralen", vi tror på detta arbetssätt och hoppas 
kunna starta ett antal nya grupper under året. För att detta ska fungera så är dock en 
förutsättning att vi blir fler medlemmar. Vi ser en liten men stadig ökning i vårt 
medlemsregister. Detta är glädjande, men vi vill och behöver bli fler! Jag skulle bli tacksam 
om just du kan hjälpa mig att sprida ordet för att vi ska bli ännu fler. 
     Varför firar vi då inte Smålands nationaldag så mycket? Jo, det är klart att de flesta av oss 
Lingongillare är stolta smålänningar, men som vi påpekat så många gånger förut så är vi inte 
så värst mycket för det här med läns- och kommungränser. Vi tror tvärtom att vi kan 
utvecklas mer av att jobba gränslöst, även om Ljungby kommun och dess politiker och 
tjänstemän är bland våra viktigaste samarbetspartner för att utveckla vår fina bygd. 
Nä, jag tror att jag ska fira att våren är på gång istället för att fira fössta tossdan i mass med 
en massipantåta! 
 

Henrik 
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Hans Sjöberg Kommunpolis Ljungby: 
 

”Grannsamverkan gör stor skillnad” 
 
Hans Sjöberg, polis sedan 29 år tillbaka, brinner för att träffa boende i Ljungby kommun. 
”Mitt mål är att så fort någon förening eller organisation vill att jag ska komma och prata 
trygghet, då kommer jag! Detta löfte har jag lyckats hålla under mina tre år som 
kommunpolis i Ljungby”, berättar han. 
 

 
 
Om en dryg vecka, närmre bestämt den 18 mars, kommer Hans Sjöberg till Lidhult. I 
samband med att Lingonbygden i Samverkan håller årsmöte, ska Hans prata om 
Grannsamverkan. 
     ”Trygghetsfrågorna är viktiga och angelägna för oss alla. Mitt jobb innebär att arbeta 
brottsförebyggande. Jag har många kontaktytor och samverkar med flera i samhället. Jag 
samarbetar till exempel med kommunens säkerhetssamordnare och har medborgar-
dialoger. Vi hjälps åt och samtalen är seriösa, utan pajkastning. Det är glädjande.” 
     2017 gav polisen och Ljungby kommun ett så kallat Medborgarlöfte. Löftet innebär att 
polis och kommun tillsammans ska göra konkreta aktiviteter som ökar tryggheten och 
minskar brottsligheten.  
     ”Det gjordes en trygghetsmätning för några år sedan”, berättar Hans. ”Ljungby var bland 
de tryggaste i Sverige, sett till att siffran för antalet som utsatts för brott i området låg under  



 
 
 
 
riksgenomsnittet, men ändå var känslan av otrygghet hög och det vill vi ändra på genom 
medborgarlöftet.” 
 
Grannsamverkan 
För att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslighet är Grannsamverkan, som är 
en del av medborgarlöftet, en effektiv metod. Genom ökad uppmärksamhet från de boende 
i området tillsammans med kunskap om hur man avskräcker och försvårar för tjuven ökar 
trygghet och trivsel.  
     ”Grannsamverkan fungerar väldigt bra”, säger Hans. ”Som exempel så hade vi under 2017 
48 villainbrott i Ljungby kommun. Året därpå var de 24 stycken. Självklart 24 för många, men 
siffran var ändå halverad! Tack vare Grannsamverkan, bättre resurser för gränspolisen, 
information på kommunens hemsida med flera insatser så gick statistiken på rätt håll.”  
     Det är polisen som har huvudansvaret för grannsamverkan. Kommunen, genom bland 
andra sin säkerhetssamordnare, hjälper till. För att starta upp Grannsamverkan där man bor 
är första steget att ta kontakt med polisen som kommer och berättar hur man gör.  
     ”Alla grannsamverkansområden utser en kontaktperson som går på dialogmöte en 
gång/år. Det är denna person som blir länken mellan de boende och polis/kommun”, 
förklarar Hans. 
     Kom och träffa Hans och få mer information om Grannsamverkan på Lingonbygdens 
årsmöte den 18 mars, klockan 18.00 i Welands matsal, Lidhult. 
 
 
Om Grannsamverkan 

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation 
bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF 
Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, 
ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. 

När ett Grannsamverkans område är etablerat, sätts skyltar med Grannsamverkan om vid 
ortens infarter. Ett ansvar vilar då på de boende att vara vaksamma och ta kontakt med polis 
eller kontaktperson om något verkar fel. Det är också var och ens ansvar att stöldmärka sin 
egendom och/eller dokumentera sina inventarier. Liksom att meddela grannar eller 
kontaktperson vi längre resor. 

Fler tips om hur du kan förebygga brottslighet finns på Ljungby.se 
https://www.ljungby.se/sv/bo-och-bygga/grannsamverkan-och-trygghetsvandringar/ 

Källa: Grannsamverkan.se, Ljungby.se, Polisen.se 
 
 
 
 


