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Boteå Byavakts styrelse tillsammans med Kurt Jönsson i mitten och ordningsmakten till höger.

Boteå Byavakt hoppas hålla byg-
den fri från tjyvar och annat knytt
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Boteå Byavakt inbjöd bygden till ett viktigt in-
formationsmöte i Sunnersta Folkets Hus

Den 25:e mars i fjol hölls ett möte i Sunnersta Folkets
             Hus där Kenneth Bergström, hos Polisen i Sollef-
               teå, var inbjuden att berätta om brottsförebyggan-
de verksamhet. I det mötet såddes ett litet frö, hos några
drivna och engagerade bybor, som under det gångna året
har växt och nu blommat ut i föreningen Boteå Byavakt. Ini-
tialt arbetades det med frågan inom Boteåparlamentet, men
ganska snart insåg man att den allra bästa lösningen var
att bilda en egen ideell förening. Under det gångna året har
det, i Botebladet, skrivits artiklar i ämnet i fråga och det har
även annonserats i bladet, i hopp om att väcka och få till ett
brett och gemensamt engagemang i denna så viktiga fråga.
     Att det verkligen är en viktig och angelägen fråga framkom också, med all önskvärd tydlighet,
på det informationsmöte som Boteå Byavakt inbjöd till torsdagen den 17:e februari i Sunnersta Fol-
kets Hus. De gäster som inbjudits för att dela sina erfarenheter, när det gäller brottsförebyggande
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De två poliserna delade frikostigt med sig av erfarenheter från sina respektive yrkesliv.
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Ett 30-tal personer fanns på plats när Boteå Byavakt inbjöd till informationsmöte i Sunnersta.
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verksamhet, var nämligen rörande överens om just detta.
     Tanken och förhoppningen, med det arrangerade informationsmötet, var att sprida lite ytterligare
ljus över hur man som bygd tillsammans kan hjälpas åt att förebygga och minska brottsligheten i om-
rådet. Likaså fanns det en uttalad önskan om att kunna få till ett gemensamt och bredare engagemang
hos byinvånarna. För utan det sistnämnda blir det svårt att förverkliga planerna på en byavakt.
     Inledningsvis hälsade Lars Blomén de 30-talet åhörarna välkomna till mötet, och nämnde kort
om den verksamhet som så sakteliga har dragits igång, innan han lämnade över stafettpinnen till
Bengt Forsell från Kramforspolisen. Denne inledde med att säga att förutsättningarna för brottsfö-
rebyggande verksamhet är olika för olika platser och att verksamheten behöver att utformas för de
lokala förhållanden som råder på plats. En sådan här typ av verksamhet måste vara en s k paraplyor-
ganisation under Polisen, eftersom ordningsmakten behöver ha full koll på läget och på vad som hän-
der på den aktuella platsen. Det handlar därför inte om att en byavakt ska agera reservpolis, utan
istället om ett samarbete mellan parterna, där man utbyter information med varandra. ”En byavakt
ska vara Polisens extra öron och ögon, som observerar och telefonledes vidarebefordrar informa-
tion till oss på Polisen. Samarbete gynnar alla parter och det är guld värt för oss!”, poängterade
Bengt Forsell och berättade vidare att man inom Polisen både prioriterar sina resurser och kontakten
med respektive byavakt. Men för att kunna få en väl fungerande byavakt finns det, enligt honom, en
grundförutsättning som behöver uppfyllas. ”Det handlar om solidaritet och att alla är beredda att
ställa upp för varandra”, konstaterade han och Kenneth Bergström, från Polisen i Sollefteå och
som också befann sig på plats, instämde. Denne, i sin tur, berättade att Boteå är först ut i Sollefteå
kommun med att starta en byavakt, men att det även finns intresse på andra platser för att göra det.
     Under mötets gång kom det också en hel del spontana frågor och följdfrågor från de församlade
och att det fanns ett genuint intresse för ämnet gick inte att ta miste på. Något som naturligtvis bör
glädja den nuvarande styrelsen som, med Lars Blomén i spetsen, har satsat oändliga timmar i hopp
om att kunna medverka till att de boende i Boteå får en trygg och säker livsmiljö. Vad vore bygden
utan alla dessa eldsjälar, som osjälviskt satsar både tid och kraft för allmännyttans bästa!? All he-
der och respekt åt honom och de övriga i styrelsen, som till dags dato består av Lars Blomén, ord-
förande, Sara Blomén, sekreterare, Roland Claesson, kassör och Andreas Blomén. Suppleanter
är Bernt Bolin och Svenerik Eriksson.
     Polisen har så här långt mycket goda erfarenheter av de platser där man har startat byavakter.
Samarbetet mellan Polisen i Kramfors och Lunde Byavakt, har t ex varit väldigt fruktbart och ett an-
tal brottslingar har, tack vare detta samarbete, kunnat placeras bakom lås och bom. Detta faktum be-
kräftades också av Kurt Jönsson, från Lunde Byavakt, när ordet överlämnades till honom. Denne
berättade att man har haft sin byavakt sedan årskiftet 2004-2005 och att man, innan man drog igång
med verksamheten, hade väldiga problem i området, med en mycket utbredd brottslighet. Brotts-
ligheten har dock med tiden i princip helt och hållet upphört, givetvis beroende på byavaktens på-
tagliga närvaro i samhället.
     Efter mötet skrev ett tiotal personer upp sina namn på en intresselista, för att vara med och
hjälpa till att patrullera området. En lista som förhoppningsvis, med tiden, kommer att utökas med
fler namn. För visst vill vi väl alla ha en trygg och säker miljö, både för oss själva och för våra
nära och kära!? Och visst vill vi väl alla vara med och ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för att
göra vår bygd trygg och säker att bo och verka i!? För man vet ju aldrig, nästa gång är det kanske
du och jag som får oväntat besök...                                                                                   av Rolf Ronestjärna


