GRANNSAMVERKAN 2 2016 Hej på Er i sommarvärmen! Många går snart på,
eller har t.o.m. redan påbörjat, sin semester. Jag fick i förra veckan ett brev från
ett av våra grannsamverkansområden som gjorde mig riktigt glad. ”Vår
Grannsamverkan är till stor glädje för oss. Vi har fått en helt ny sammanhållning
och gemenskap i våra fyra byar. Nu jobbar vi för att få fiber till våra hus och då har
vi redan ett färdigt nätverk! Men vi har lärt oss att det är viktigt att hålla isär de
båda aktiviteterna. SMS-textgruppen är t ex reserverad enbart för
grannsamverkansinfo och larm”.
Här kommer lite tips på vad ni kan göra för att förhindra tjuven.
http://tv.aftonbladet.se/abtv/programs/stoppatjuven . Vi har ett fortsatt lågt
inflöde av bostadsinbrott, vilket vi naturligtvis är tacksamma för. Med förhoppning
om en skön sommar med lediga dagar/ Anders Wiklander

Anders Wiklander,
Kommunpolis

Anmälda bostadsinbrott i din kommun
Månad

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Brottstyp
Inbrott i villa
Inbrott i lägenhet
Försök t inbrott i villa
Försök t inbrott i lägenhet

1
2
0
0

2
5
1
0

1
0
0
0

1
0
0
0

0
1
1
2

1
0
0
0

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa
6
8
2
2

Statistiken är fram till och med 13:e juni 2016

Information från Räddningstjänsten
Checklista för eldning utomhus:
- Kontrollera brandriskprognos och att eldningsförbud inte råder.
Ring "upplysning angående eldning utomhus" på tel 0470-279 02. Alt ladda ner
appen "Brandrisk ute" o kontrollera i mobilen eller MSB:s hemsidan.
- Kontrollera med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet eller liknande att
eldning är tillåten.
- Endast trädgårdsavfall, grenar, löv etc får eldas. Det är inte tillåtet att elda annat
avfall.
- Tänd inte elden med bensin!
- Gör inte en jättebrasa utan lägg på efterhand. Då blir strålningsvärmen inte så
hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare
att släcka.
- Eldning
får ej ske vid kraftig vind
- Eldning får ej ske vid kraftig vind

Tänk på att elda så att
inte olägenhet uppstår för
omgivningen

- Elden får inte lämnas obevakad. De som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldning och kunna använda

släckutrustningen. De ska ha mobiltelefon för att kunna larma räddningstjänsten om något händer.
- Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott.
- Kontrollera att marken kring den plats där eldningen skall ske ej är torr samt att det inte ligger hus eller annat som kan
ta skada i närheten.
- Släckutrustning (vattenslang, spade, kratta) finns tillgänglig.
- Var noga med att släcka elden då eldningen är klar.
- Tänk på att elda så att inte olägenhet uppstår för omgivningen.
- Vid eventuella frågor kontakta Räddningstjänsten tfn 0455-303980
Observera att all eldning sker på eget ansvar
"Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller
ofärd (…) döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till
fängelse i högst två år."
Om du störs av röken från en granne som eldar bör du i första hand diskutera detta med grannen, om detta inte leder
till någon förändring bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Räddningstjänsten har inga
befogenheter att hantera denna typ av ärende

Brottsförebyggande tips i vardagen
Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att
det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa/radhusområden eller i flerfamiljshus.

•
•
•
•
•

Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar).
Använd gärna ”Grannlappen” där det framgår var ni kan nås om det behövs.
Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar
brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.

