
Karta över Roasjö indelat i ansvarsområden och med kontaktpersoner 

 
 
 
 
 
 

Område 4 
Olof Johansson 
Tfn. 62 20 17 

Område 1 
Anders Andersson 
(huvudkontaktperson) 
Tfn, 62 22 02, 
0703-33 69 04 

Område 5 
Madeleine Jepson 
tfn. 62 22 12, 
0705-57 67 13 

Område 3 
Per Byhlin 
Tfn. 62 20 79, 
0705-75 86 05

Område 6 
Kent Lindqvist 
Tfn. 62 22 10, 
0709-44 95 04 

Område 8 
Sylvia Johansson 
tfn. 62 21 13 

Område 2 
Willy 
Kristoffersen 
Tfn. 62 20 65, 
0702-03 66 35 

Område 9 
Påbo med omnejd (ej inringat) 
Bo Nilsson, tfn. 62 20 85 

Område 7 
Anders Bertilsson 
tfn. 62 20 89 

 
 
 

Viktigt! 
 

Skriv ut denna information och spara på lämplig plats, 
det kan komma till nytta när man minst anar det. 

 



Grannsamverkan -  
förebyggande åtgärder för att förhindra brott i Roasjö! 

Nu kör vi igång med organiserad samverkan mellan oss som bor i Roasjö, för att 
minska risken för inbrott och stöld m.m. i vår närmiljö. Roasjö är uppdelat i olika 
områden som var och ett har en kontaktperson (se kartan ovan).  

Om Ni ser något som verkar misstänkt, notera vad ni sett, ev. bilnummer, färg, 
märke, personer, datum, klockslag m.m. som kan komma till nytta (spara dessa 
uppgifter en tid). 

För Er som har telefoner med kamera eller digitalkamera med Er, använd gärna dem, 
då har man allt på bild och kan sända den vidare till en e-postadress för 
dokumentation. Ring ”din” kontaktperson och berätta vad du sett. Observerar Ni bilar 
som Ni inte känner igen, är det lätt att kontrollera vem som är ägare genom att skicka 
ett sms till Vägverket (se nedan). Man kan även ringa Vägverket tfn. 0771-14 15 16. 

Vad kan vi göra mer? 

Informera din granne och be dem vara extra vaksamma när du reser bort. 

Våga ta kontakt med främmande personer som du inte känner igen, fråga gärna vem 
de söker och om de behöver hjälp. Detta kan ju även skapa en välkomnande 
atmosfär för de som är här i ärliga avsikter. 

Fotografera allt av värde som du har hemma (Byalaget har en digitalkamera som 
finns för utlåning om behov finns). 
 
Kommer du hem sent en kväll/natt, åk gärna en extrasväng genom Roasjö för att se 
om allt verkar lugnt. Detta kan ”störa” ev. objudna gäster. Passa gärna på samtidigt  
att njuta av vår vackra bygd. 
 

Få svar snabbt via sms - 71456 
Denna tjänst erbjuder dig att få upplysningar om ägaren till ett fordon via 
sms. Tjänsten fungerar hos alla mobiltelefonoperatörer. Gör så här: Skicka 
registreringsnumret till nummer 71456 via sms. Ex. mlb318.  Svar i retur från 
Vägverket. 

 

Polisens anmälningstelefon: 114 14 
För alla ärenden som inte är akuta, ex. anmälan av brott, tips kring brott. 

 
Akuta ärenden, ring 112! 

 
 

Roasjö byalag  
”grannsamverkansgruppen” 

                                                        
www.roasjo .se                             


