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Kontaktlistan mot brott 
Hej 
 
Nu har det gått 1½ månad sedan vi första gången presenterade ”kontaktlistan mot brott” och 
det har gått mycket bättre än väntat. 
 
Efter att vi delat ut lappar i alla brevlådor i Gammalstorps by, Äspinge med omnejd och 
använt muntlig och redan befintliga e-postadresser till en del i fritidsbyn, så är uppslutningen 
idag 46% av befolkningen i området. 
 
Allting kallas för succé nu för tiden och är ett klart övervärderat ord. Men att nästan halva 
befolkningen redan på så kort tid gått med i  Kontaktlistan måste anses som mycket bra. 
Ja inte bara bra, det handlar om en viktig sak, att försöka skydda oss själva så gott det går. Så 
alla ni som redan listat er – Tack för ert engagemang! 
 
Till sommaren är målet att vi skall ha nått 60% av de som vill ta ansvar för sitt boende och 
vara en viktig del i gemenskapen i vårt närområde. 
Tror att 55-60% är en rimlig siffra att sätta målet mot eftersom det redan fungerat så bra. Det 
finns alltid människor som "inte vill", och de kan vi aldrig göra något åt. Men alla vi andra 
kan hjälpas åt. 
Kontaktlistan mot brott innehåller just nu 73 st. e-post adresser. Några få familjer har mer än 
en e-post noterad av olika skäl. Men även om vi räknar bort dessa är vi ca. 68 hushåll, vilket 
redan nu är en mycket bra bit på vägen. 
 
Och Du – som redan är med och tror på detta. Värva och påverka dina grannar och kompisar 
om de inte är med. För naturligtvis är det så, att ju fler ögon och öron som hör och ser – ju 
mer får vi reda på vad som händer omkring oss. 
En av tjuvar och brottslingars värsta fiende är nyfiken lokalbefolkning. 
 

Om gammalstorp.se 
 
Vi har också fått ”antydningar” om att man vill veta vem som står bakom hemsidan för att 
”våga skriva på listan”. 
Eftersom hemsidan inte är och inte skall bli någon personlig hemsida hade jag ingen tanke på 
att man var intresserad av detta, utan istället av vad som presenterades på sidorna. 
Gammalstorp.se måste få hjälp av lokalbefolkningen för att den skall kunna fungera fullt ut 
och då är det förhoppningsvis många som blir ”ansvariga” för driften.  
Men jag har tagit till mig detta och idag finns det en länk som vi kallar ”Om oss” och där kan 
ni som vill läsa en liten tanke om gammalstorp.se och dess målsätning. 

Läs här: http://www.gammalstorp.se/om_gamalstorp.htm
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