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Information från polisen
Hej alla grannsamverkare och ursäkta att detta informationsblad dröjt.
Äntligen har ljust börjat återvända och våren är i sikte. Vi kan kostatera att inbrotten i
villa/radhus samt lägenhet förra året låg på en fortsatt låg nivå. Vad vi däremot kan
se är att inbrott i framförallt i fritidshusen ökade. Dessa inbrott ligger utspridda rent
geografiskt över hela ytan i båda kommunerna.
Efter vintern är det även dags att se över era grannsamverkansskyltar, då de kanske
tagit skada av väder och vind. Behöver ni nya är det bara att maila oss.
Vi önskar att intresset för att starta grannsamverkan ska öka då aktivt drivna grannsamverkansområden verkligen gör skillnad. Dela gärna med er och sprid informationen till andra ni känner och förmedla våra kontaktuppgifter så att fler starta upp
grannsamverkansområden.
Nu finns en app för Grannsamverkan!
Nu lanseras en app för att sprida kunskap om Grannsamverkan, ge tips om hur du
kan minska risken för inbrott och stölder i ditt bostadsområde samt underlätta kommunikationen grannar emellan.
Appen är ett bra hjälpmedel för de som vill starta nya Grannsamverkansområden
genom att de hittar relevant information om Grannsamverkan vilket skapar en förståelse för att det är en brottsförebyggande metod där även Polisen är aktiv. De finner
även brottsförebyggande information i appen om hur de skyddar sig, sitt hem och
sina ägodelar från stöld.
Appen för Grannsamverkan är framtagen av SSF Stöldskyddsföreningen och är oberoende och kostnadsfri. Den som skapar en grupp i appen måste identifiera sig med
BankID.
Appen är framtagen med stöd av intressenterna i Samverkan mot brott (SAMBO).
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Denna app är ett alternativ till Coyard som vi berättade om i tidigare grannsamverkansbrev. Vi kommer därför inte att ta hit representanter för att presentera Coyard
utan anser att appen grannsamverkan kan användas för de grannsamverkansområden som vill.
Anmälda brott i Ronneby kommun
Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Ronneby kommun
2012 - 2019.

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
Totalt
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Anmälda brott i Karlskrona kommun
Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Karlskrona kommun 2012 - 2019.

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
Totalt
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245 224 148 172 112 128 162

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
Faktaansvarig:
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Information från räddningstjänsten
Elda i gräs
Det är svårt att elda gräs. Vinden kan lätt sprida branden snabbt, vilket kan leda till
oönskad spridning och att byggnader brinner upp.
Det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling. På bara några minuter kan vädret
ändra sig så att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den. Dödsfall i samband med gräsbränder har förekommit, troligen beroende på att de drabbade personerna har överraskats av den snabba brandspridningen. Du får naturligtvis inte elda om Länsstyrelsen har utfärdat eldningsförbud. Läs mer om detta,
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat.html

Brandrisken är väderberoende
Var observant på vädret när du ska elda gräs. Följ SMHI:s prognoser för gräs- och
skogsbrandsrisker.
Elden sprider sig snabbt när gräset är torrt. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset. Vinden är också en faktor
som påverkar brandspridningen. Vid stark eller byig vind kan det vara farligt att elda
utomhus då branden kan sprida sig snabbt.
Håll avstånd till annat brännbart
Det är direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en
byggnad eller skog. I lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog. Plocka bort brännbart material i
omgivningen så att elden inte sprider sig.

Faktaansvarig:
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Begränsa ytan
För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken omkring den.
I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs 2 meter breda plöjda eller på annat sätt
frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter.
Orsaka inte onödiga larm
Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma
räddningstjänsten i onödan.
Elda inte ensam
Elda aldrig gräs ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara
flera för att hantera den.
Kontrollera elden
Bränn bara små ytor åt gången. Tänk på att bränna ytorna mot vinden för att få en
bättre kontrollerad eldning. Med obrännbara krattor går det att ”styra” elden något.
Var vaksam på hur situationen är där du ska elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar. Håll elden under
uppsikt hela tiden. Ha för vana att ha med mobiltelefon för att snabbt kunna larma om
gräsbranden kommer utanför din kontroll.
Ha beredskap med vatten
Du ska alltid ha tillgång till vatten då du eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan
med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är
effektivare än att hälla vatten på flammorna.

Claes Nicklasson
Stf räddningschef

Faktaansvarig:
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Information från Länsförsäkringar.
Hej Grannsamverkerkare.
Datorer, cyklar, barnvagnar, kameror, sportprylar, redskap mm. Vår hem är fyllda
med värdefulla och stöldbegärliga saker. Vi rekommenderar därför att ni stöldskyddsmärker era saker med DNA-märkning. Medlemmar i grannsamverkan köper
DNA-märkning till rabatterat pris, 395 kronor/paket.
Stöldskyddsmärk era värdesaker!
En aktiv grannsamverkan i kombination med dna-märkta värdesaker minskar brott
med upp till 50 %. Genom att använda DNA-märkning får du en avancerad stöldskyddsmärkning med både DNA-kod och mikropunkter. Den är spårbar för polisen
värden över. Märkningen är enkel och smidig att använda. En märksats räcker till ca
25 st föremål i olika storlekar. Glöm inte att ha en egen förteckning över vad du har
märkt och var någonstans märkningen sitter.
Märksatsen innehåller:





Faktaansvarig:

1 behållare med 3 ml MärkDNA märkningsvätska innehållande en unik DNAkod och cirka 1000 mikropunkter med en unik sifferkod.
20 st varningsdekaler för mindre och 5 st stora dekaler för större föremål.
4 st varningsdekaler för fönster och dörrar.
I priset av marksatsen ingår också obegränsad registreringstid utan årsavgifter.
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Båtsäsongen närmar sig
Dna-märkningen passar mycket bra även till din båt och båtens motor. Fotografera
båten och motorn. Skriv upp motor- och skrovnummer. Byt kontaktuppgifter med dina
båtgrannar, samverka och hjälp varnadra att titta till era båtar.

Stoppa tjuven
Skadeförebyggande åtgärder kan ge dig rabatt på din båtförsäkring.
Exempel på åtgärder som ger rabatt är:





Lås in utombordsmotorer eller drev till inombordsmotor mellan 1 oktober och
31 mars.
Lås fast båten med godkänd bygel, kätting och hänglås, lägst stöldskyddsklass 3.
Stöldskyddsmärk utombordsmotorn med mikropunktsmärkning.
Montera godkänd spårsändare i utombordsmotorn.

Vid sjösättningen
Se över all utrustning och se till att den är klar att användas en säsong till. Kontrollera
el- och gasolinstallationer samt fastsättning av motor och rigg. Kom ihåg att kontrollera och montera bottenpluggen.
Tänk skadeförebyggande!
Hur har tjuven gjort för att ta sig in i mitt hus?
Hur är belysningen runt omkring?
Finns det några platser runt huset där man kan stå obevakad och ta si in från?
Faktaansvarig:
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Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.
Mats Hellman
Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Blekinge
Telefon: 0721 - 76 82 81
e-post: mats.hellman@lansforsakringar.se

Faktaansvarig:

