
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anders Wiklander, 

Kommissarie. 

Grannsamverkan i Lokalpolisområde Karlskrona 

Tiden går fort och nu är snart även september månad 2015 historia. Under augusti och 

nästan hela septembermånad ökade antalet villainbrott och försöken därtill en aning. Vi 

vet av erfarenhet att nu när den mörka årstiden börjar komma så brukar också antalet 

inbott i bostäder öka något, även om det är förhållandevis få inom vår kommun. Polisen 

fortsätter med sin omorganisation men detta ska inte innebära att vi slutar arbeta 

förebyggande mot bostadsinbrott.    TIPS Märkning gör att föremålen blir mindre värda på 

andrahandsmarknaden och därmed mindre attraktiva att stjäla. Upprättar du en 

inventarieförteckning har du full koll på vilka värdeföremål du har i ditt hem om något 

skulle hända. Pass, smycken, pengar och andra för tjuven attraktiva föremål att stjäla bör 

alltid förvaras i ett säkerhetsskåp eller värdeskåp när de inte används. När en lampa 

plötsligt tänds utanför din bostad drar det uppmärksamheten till sig och dina grannar kan 

hjälpa till att hålla koll på din bostad, framförallt under den mörka årstiden. 

Installera kåpa över vredet 

Om du har ett brevinkast och ett vred på insidan av dörren bör du installera en kåpa över 

vredet för att förhindra användning av så kallad låsslunga vid inbrott. 
Anmälda bostadsinbrott i din kommun 

Månad 
 
Brottstyp 

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec  Summa 

Inbrott i villa 2 2 0 3 3 2 2 3 5    22 

Inbrott i lägenhet 3 3 1 0 0 2 0 1 0    12 

Försök t inbrott i villa 0 0 0 1 1 1 0 5 3    11 

Försök t inbrott i lägenhet  1 0 0 1 0 0 0 2 0    4 

 

Statistiken är fram till och med 2015-09-24 

Information från Räddningstjänsten 

Varje sommar/höst brukar det inträffa någon form av översvämning här i Blekinge. 

Oftast är det kraftiga regn som gör att dagvattensystemen inte klara att svälja allt 

vatten. Här är några enkla tips på vad man ska tänka på, framförallt om man vet 

med sig att ens bostadsområde drabbats av översvämningar tidigare. 

Se över försäkringen: Ta reda på vad som gäller för din hemförsäkring. Var beredd 

på att dokumentera skador och spara kvitton. Planera för barriärer: Tänk i förväg 

ut det bästa läget för en tillfällig barriär som skyddar det du tycker är viktigast. Lägg 

inte barriären där den kan förorsaka skred. Skaffa information: Ta reda på om just 

ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. 

Tidigare erfarenheter kan vara till hjälp för din egen beredskap. 

 

Översvämningar kan komma 

att bli allt vanligare i södra 

Sverige framöver. . (Foto: 

iStockphoto) 

  
 


