
Anders Wiklander, 

Kommunpolis

GRANNSAMVERKAN LOKALPOLISOMRÅDE KARLSKRONA

Så har vi då landat i mitten av september och sommaren är i stort sett över även 

om det just nu råder kalasväder på de flesta håll i landet. Varje vår börjar media 

att efterfråga vad vi gör för att förhindra den våg av inbrott i bostäder som brukar 

komma under sommaren. Varje vår står vi inom polisen lika frågande då det är 

den period som de senaste åren är färre antal bostadsinbrott i förhållande till den 

mörka årstiden.  Varför är det så kan man ju undra och utan att vara allt för 

vetenskaplig så tror jag det beror på att på sommaren är man ute i sina 

trädgårdar, man umgås på ett annat sätt och man fixar o trixar med sin fastighet

mm. Vi är mer synliga i och omkring våra bostäder med mycket folk i rörelse och 

det är precis så som grannsamverkan fungerar och då blir det mycket färre 

tillfällen för tjuven att göra inbrott. Under perioden Juni – Augusti har vi i 

Karlskrona kommun haft 5 bostadsinbrott, lite men ändå fem för många. Bra 

jobbat och vi jobbar vidare i samma anda/ Anders Wiklander

Anmälda bostadsinbrott i din kommun

Månad

Brottstyp

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

Inbrott i villa 1 2 1 1 0 2 0 3 0

Inbrott i lägenhet 2 5 0 0 1 1 0 1 0

Försök t inbrott i villa 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Försök t inbrott i lägenhet 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Statistiken är fram till och med…2016-09-13

I Hoverboards har orsakat en rad bränder senaste tiden
De självbalanserande brädorna som går under namn som hoverboard har blivit populära bland 

ungdomar. I Blekinge har senaste månaden rapporterats om två allvarliga tillbud i samband med 

laddning.  Laddarna har exploderat och kastat iväg brinnande delar som antänt brännbart runt 

omkring. Sedan ett flertal incidenter med så kallade hoverboards inträffat runt om i landet vill 

Elsäkerhetsverket starta en granskning av den populära eldrivna balansbrädan.

Räddningstjänsten rekommenderar att laddning av hoverboards endast sker där man kan ha uppsikt 

över dem.
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