Hej.
Här kommer årets andra Grannsamverkansnytt. Vi är nu inne i mars månad men våren
dröjer med sitt antågande. Intresset att starta upp nya grannsamverkansgrupper håller i
sig och det är glädjande. Förhoppningsvis har vi snart två nya grupper igång i Lyckeby.
Kan nämnas att regeringen har presenterat ett nytt nationellt brottsförebyggande
program som syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande
arbete. I programmet nämns social och informell kontroll som några av de viktigaste
verktygen för effektivt brottsförebyggande arbete. Just grannsamverkan ges som gott exempel på detta
eftersom det bygger på att man lär känna sina grannar i sitt område.
Som jag har skrivit tidigare håller jag på med att inventera vilka grannsamverkansområden som är igång och
fungera och vilka som inte fungerar lika bra. Det arbetet går långsamt och det återstår en hel del kvar att
göra. Under tiden är det ändå min förhoppning att grannsamverkan i kommunen ska hålla en god kvalitet.
Vet ni med er att ni har solblekta, smutsiga eller söndriga skyltar bör dessa bytas ut. Sådana skyltar kan ge
motsatt effekt och signalera om ett icke aktivt området och kan dessutom generellt vara negativt för
grannsamverkan som metod. Meddela mig om så är fall så byter vi ut skyltarna.
En viktig del inom grannsamverkan är att sprida information. Det kan handla om information från Polisen
till de boende, mellan de boende och kontaktpersoner samt enbart mellan de boende. Glöm inte bort att det
finns appar som man kan använda som ett hjälpmedel i sitt samverkansområde. Exempel på dessa är
Coyards och Trygve. Använd gärna denna typ av hjälpmedel som komplement om det underlättar er
grannsamverkan men tänk på att en app aldrig kan ersätta den personliga, sociala kontakten med grannarna.
En fråga som ofta återkommer är vilket nummer man ska ringa om det händer något. Larmnumret 112 ska
användas vid nödsituation, pågående brott eller annan akut händelse. Detta nummer ska användas med
förnuft och inte missbrukas, men man ska inte dra sig för att ringa det om det är brådskande. Exempel på
brådskande är om man observerar ett pågående brott eller om man ser gärningsmannen lämna platsen.
Polisens nummer 114 14 ringer man när det inte är brådskande, som när man vill göra en polisanmälan eller
kanske lämna ett tips till polisen. Systemet är idag röststyrt där man ombeds kort förklara sitt ärende och blir
sedan förhoppningsvis kopplad till rätt person som hjälper en. Tveka aldrig att ringa bara för att du inte
vet vilket nummer du ska välja!
Hur ser det ut på inbrottsfronten för 2018 i kommunen? Hitintills ligger vi på i princip samma nivå som
förra året vid samma tid. Prickarna på kartan nedan markerar platser där det antingen varit ett fullbordat
inbrott eller försök till inbrott i antingen villa/radhus/lägenhet samt inbrott i fritidshus. Jämjö har varit extra
utsatt i år och har drabbats av två inbrott i villa/radhus. Beträffande de två övriga inbrotten i villa/radhus har
ett skett på Senoren och ett i Lyckeby. Inbrottet i lägenhet har skett på Gullaberg. Inbrotten i fritidshus har
två skett i Fridlevstad, ett i Holmsjö samt ett i Eringsboda.
Nedan följer statistik över anmälda bostadsinbrott i Karlskrona kommun 2018.

Antal anmälda bostadsinbrott i Karlskrona kommun 2018

Totalt 9 anmälningar fr.o.m: 2018-01-01 t.o.m: 2018-02-28.
Månad
Brottstyp
Inbrott i villa
Inbrott i lägenhet
Försök inbrott i villa
Försök inbrott i lägenhet
Inbrott i fritidshus

Jan

Feb

2
0
0
0
1

2
1
0
0
3

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Statistiken är fram till och med 2018-02-28

Information från räddningstjänsten.
Säkerhet på is.
Håller isen?
Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att man ska ge sig ut på den. Tunnare is kan
hålla, men risken är då stor för att isen har svagheter som är svåra att upptäcka.
Dessutom är det svårt att ta sig upp om du går igenom långt ut på tunn is.

Nov

Dec

Summa

4
1
0
0
4

Men även tjocka isar kan ha svaga områden. Isen är sällan lika stark överallt. Inga naturisar är helt säkra. På
många vatten sker isläggningen i etapper under en längre tid. Senare lagd is är ofta svag. Misstänker du en
svaghet, så pröva isen med en ispik. Räddningstjänsten samarbetar med Preem i Ronneby och Karlskrona.
Här finns is-livräddningsutrustning att låna för den som inte har egen utrustning. Isdubbar, livlina, ryggsäck
som flythjälp och mobiltelefon är bra att ha med sig ut på isen. Ett trevligt sällskap ökar dessutom
säkerheten.

Avslutningsvis vill jag uppmana er att fortsätt med ert goda arbete. För er som är hemma dagtid så ta gärna
ett extra varv i området och var uppmärksamma på främmande personer och bilar. Säg ”Hej” till folk som är
i området för att göra dem sedda. Våga fråga vad personerna gör där, inlindat kan man fråga om de behöver
hjälp eller om de letar efter något. Glöm inte att lära känna era grannar och har ni sett något skumt så tveka
inte att ringa till polisen och tipsa. Ditt tips kan vara den sista pusselbiten som gör att ett brott blir löst.
Hälsningar
Alexander Vujovic
Vik. kommunpolis

