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Information från polisen
Hej.
Nu har sommarmånaderna passerat och hösten är på annalkan vilket innebär att den
mörkare delen av året börja infinna sig. Vi vill påminna er om att kontrollera belysning
både inne och ute samt att ni hjälps åt att hålla koll på era hus och fritidshus när ni
inte är hemma.
Ett problem vi uppmärksammat är en våg av stölder av båtmotorer. Detta har skett
både från land och från vatten. Även i dessa fall är samverkan oerhört viktigt. Det är
tillsammans ni kan hjälpas åt att förebygga dessa stölder.
Hur ser det då ut på inbrottsfronten sedan förra utskicket? Siffrorna för fullbordat inbrott i fritidshus har tyvärr ökat något.
Dem av er som har beställt nya grannsamverkansskyltar vill vi meddela att dessa är
på gång att levereras.

Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Karlskrona kommun 2015 - 2018.
Anmälda brott i Karlskrona kommun 2018

0825 Stöld genom inbrott i källare, vind
0826 Stöld genom inbrott i fritidshus
0857 Försök till inbrott från villa/radhus
0874 Försök till inbrott från lägenhet
9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus
9802 Fullbordat inbrott i lägenhet
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Hälsningar,
Katarina Johansson och Alexander Vujovic
Kommunpolis LPO Karlskrona
010 562 00 06, 010 562 00 05
katarina-a.johansson@polisen.se
alexander.vujovic@polisen.se
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Information från räddningstjänsten
Det är fortfarande riktigt torrt långt ner i marken trots att det kommit lite regn.
Ett bra sätt att hålla koll på brandrisken ute är att ladda ner Appen BRANDRISK Ute.
Det går också bra att gå in på www.lansstyrelsen.se för att ha koll på vad som gäller.

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog
och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär
dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell
risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.
Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.
Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.
Claes Nicklasson
Stf räddningschef

Faktaansvarig:

GRANSAMVERKANSNYTT • SEPTEMBER 2018

Information från Länsförsäkringar.
Undvik vattenskador
Vattenskador är den vanligaste typen av skada i våra bostäder. Varje år inträffar över
100 000 vattenskador i Sverige. De är inte bara dyra att åtgärda för den som drabbas
utan krånglar också till vardagen. Det kan ta månader att åtgärda en vattenskada
innan reparationerna ens kan börja.
Med bättre kunskap om nybyggnation, renovering och underhåll av kök, badrum och
andra våtrum kan du minimera risken att drabbas. Ibland kan det räcka med enkla
åtgärder för att undvika skada.
Undvik vattenskador i köket
Den vanligaste vattenskadan är en läckande diskmaskin, kyl eller frys. En typisk vattenskada i köket uppstår genom att en koppling till vattenledningen under diskbänken
står och droppar under lång tid innan den upptäcks. Då kan vattnet ha vandrat vidare
i bjälklag, väggar och golv.
Håll koll på utrustningen
Mer än var tredje vattenskada sker i köket. Ändå är det få som ser över vattenskyddet i köket, trots att det är relativt billigt och enkelt. En diskbänkinsats kostar några
hundra. Droppskydd för kylskåp, frys och diskmaskinen kan du köpa för under 500
kronor. Droppskydden gör att vatten leds mot framsidan av vitvaran och du kan upptäcka vattenläckage i tid.
När du bygger nytt kök
Även helt nya kök kan drabbas av vattenskador. Därför är det viktigt att följa aktsamhetskrav och Boverkets Byggregler. Under diskbänkskåp, diskmaskin, kyl, frys ska
det finnas ett vattentätt skikt. Det gäller även andra vattenanslutna apparater som till
exempel is- och kaffemaskin. Det vattentäta skiktet gör att du snabbt kan upptäcka
en vattenläcka och förhindra skada.
Diskmaskinen
Anlita alltid behörig fackman när du installerar diskmaskinen. Se till att ha ett diskmaskinsunderlägg. Använd diskmaskinsavstängning eftersom vattentrycket alltid ligger
på. Se över slangen till diskmaskinen - de flesta vattenslangar har en begränsad livslängd på ca fem år.
Diskbänken
Montera en diskbänkinsats.
Faktaansvarig:
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Installera ett vattenlarm. Den fungerar som en brandvarnare men varnar för vattenläckage.
Ta en titt under diskbänken då och då och känn på vattenledningarna att de inte
läcker.
Här kommer bra tips på skadeförebyggande produkter för att undvika vattenskador.
Vattenfelsbrytare:
Med en vattenfelsbrytare hemma stängs inkommande vattnet till huset av både vid
större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare är det bästa du kan låta installera i
ditt hus för att slippa få en stor vattenskada. Om ett läckage uppstår, stängs inkommande vatten av för att förhindra en vattenskada. Dessutom kan enheten automatiskt
testa om ledningssystemet är tätt för att tidigt upptäcka även små läckage.
Vattenlarm:
Vattenlarmet eller läckagevarnare fungerar ungefär som en brandvarnare, men reagerar på vatten istället. Det visar snabbt små läckage och förebygger effektivt vattenskador. Mer än var tredje läckageskada inträffar i våra kök, de flesta i diskbänksskåpet. Där sitter rör och avlopp ofta dolda och läckage kan ha pågått under längre tid
innan du upptäcker det. Med ett vattenlarm upptäcker du läckaget innan det blir en
skada.
Om du vill veta mer:
https://www.lansforsakringar.se/blekinge/privat/forsakring/forebygga-skador/
Mats Hellman
Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Blekinge, telefon 0721 - 76 82 81

Faktaansvarig:
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Avslutningsvis vill vi ännu en gång uppmana er att titta över hur ni sprider informationen mellan er. Som vi sagt tidigare är en mycket viktig del inom Grannsamverkan
att information om brott sprids från Polisen till dig som kontaktperson och vidare ut till
de boende. Idag finns det en rad olika kanaler för hur man kan sprida information.
Men det är viktigt att komma ihåg att inga elektroniska hjälpmedel ersätter det fysiska
mötet mellan grannar och rörelse i området.

Faktaansvarig:

