Hej.
Här kommer 2017 års sista Grannsamverkansnytt. Jag får beklaga att utskicket inte har
kommit mera regelbundet under året, men ambitionen är att det ska bli till bättre nästa år.
Jag har försökt få ett samlat grepp över hur Grannsamverkankonceptet fungerar i
lokalpolisområdet. Det jag har kunnat konstatera är att en del områden verkar fungera,
andra skulle behöva en nystart. Skyltarna i vissa områden börjar bli gamla och behöver
bytas ut. En del kontaktombud har flyttat eller på annat sätt avsagt sig uppdraget så där
gäller det att hitta någon annan som är villig att tar över. Flera nya områden har
tillkommit under året och nya områden är tänkta att startas upp så det ser bra ut inför framtiden. Det är ingen
garanti för att inte utsättas för inbrott om man är med i en Grannsamverkan, men enligt statistik minskar
risken för detta med 26 procent i en väl fungerande Grannsamverkan. Som ni säkert har läst i media har det
även i år begåtts en del bostadisinbrott i kommunen med en topp under de senaste månaderna. Det är alltid
olyckligt att någon blir utsatt för detta, men det positiva är att antalet inbrott i bostad har minskat i
kommunen jämfört med tidigare år. Orsaken till detta är svårt att exakt fastställa, men jag är övertygad att
alla våra Grannsamverkansgrupper i kommunen har bidragit till denna positiva utveckling. Nedan följer
statistik över anmälda bostadsinbrott i Karlskrona kommun 2017.

Antal anmälda bostadsinbrott i Karlskrona kommun 2017
Månad
Brottstyp
Inbrott i villa
Inbrott i lägenhet
Försök inbrott i villa
Försök inbrott i lägenhet

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

1
4
0
2

0
1
0
0

0
3
0
0

1
0
0
0

2
0
1
0

3
1
2
0

4
2
0
0

0
1
1
0

0
0
0
0

0
1
0
0

3
3
2
0

2
0
0
0

Summa

16
16
6
2

Statistiken är fram till och med 2017-12-18

Information från räddningstjänsten.
Undvik bränder i juletid. Kontrollera att:
* ljusen står stadigt i adventsljusstaken. Kom ihåg att släcka alla levande ljus när
du lämnar rummet.
* endast ljusstakar i metall, keramik och sten med obrännbart material används.
* ljusstaken inte är dekorerad med mossa, bomull eller annat brännbart material.
* inga ljus är placerade på tv:n eller i närheten av brännbart material, till exempel
gardiner.
Tänk på att elda försiktigt
* du inte har levande ljus eller tomtebloss i granen.
och KOM IHÅG ATT
* lamporna i elljusstakar och ljusslingor har rätt wattal.
TESTA DIN
* du alltid har uppsikt över spis och ugn när du lagar mat. En spisvakt stänger av
BRANDVARNARE!
spisen om du glömmer.
* du har en fungerande brandvarnare. Dammsug den då och då och testa den på testknappen.

* du har tillgång till en brandfilt och en 6 kg pulversläckare.
Fyrverkerier.
Det är viktigt att handskas försiktigt med fyrverkerier. Fel använda fyrverkerier orsakar drygt 150 bränder
årligen i Sverige och då särskilt i samband med nyårsfirande. Cirka 200 människor skadas varje år så
allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från
fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer
och fingrar.
Checklista för hantering av fyrverkerier:
Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka
skadade pjäser där du köpte dem.
Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen
tillåter det.
Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte
bruksanvisningen tillåter det.
Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Huskurage.
I slutet på oktober arrangerade Kvinnojouren i Karlskrona tillsammans med Polisen ett informationsmöte
beträffande Huskurage. Huskurage är en policy med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation.
Det bygger på att uppmana grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa och att ge
grannar verktyg att agera. Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas. Det handlar inte om att gå in i
fysiskt handgemäng. Här är de enkla stegen för att hjälpa en utsatt granne:
 ring på dörren och fråga hur det står till
 vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden
 ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först)
Huskurage är idag den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Att
förebygga dessa brott är komplext. Som ett led i det långsiktiga brottförebyggande arbetet är förhoppningen
att Huskurage ska etablera sig i Karlskrona kommun och kommer framöver att ingå som en del i
Grannsamverkanskonceptet.

Avslutningsvis vill jag önska er en riktig GOD JUL och ett riktigt
GOTT NYTT ÅR.

