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Information från polisen
Hej Grannsamverkare.
I det förra utskicket beträffande ”Utpressningsmail” avslutade vi texten med att ett
nytt Grannsamverkansnytt skulle skickas ut någon gång efter jul och nyårshelgerna.
Nu har det dock blivit lite tid över och utrymme att skriva ihop några rader redan nu.
Som ni redan känner till är hösten högsäsong för villainbrott där november brukar
vara värst. Statistiken beträffande antal anmälda inbrott i bostad (inkl. fritidshus, källare, vind) för november månad i år visar dock på lägre siffror jämfört med tidigare år
och det är glädjande. För att behålla dessa positiva siffror resterande tid av den
mörka årstiden är det viktigt att ni försöker tänka på att följa, och vidtar de åtgärder
som följer med konceptet Grannsamverkan. Speciellt nu vid jul- och nyårshelgerna
då många reser bort för att fira högtiderna med nära och kära lämnas husen obebodda under längre tid. Polisen har lagt ut lite information kring detta på sin Facebook. Vi tycker att den texten är bra, informativ och fungera bra som en liten repetition. Här nedan kan ni ta del av det som är utlagt på polisens Facebook.
Ska du åka bort över jul och nyår? Får vi i så fall låna dig ett par minuter och komma
med några inspel till planeringen? Vi har nämligen listat ett gäng tips som försvårar
för tjuvarna:
• Ha inbrottslarm.
• Använd timer på lampor eller radio.
• Var en hjälpsam granne. Kom överens om att hjälpas åt att skotta och tömma brevlådan om någon reser bort.
• Var en nyfiken granne. Var uppmärksam på okända personer och bilar som beter
sig annorlunda. Fråga dem om du kan hjälpa dem – tjuvar ger sig hellre av om de
känner att de har blivit uppmärksammade.
• Tipsa oss. Anteckna registreringsnumret på misstänkta bilar. Det är ofta avgörande
om vi får den informationen. Ibland är det den sista pusselbiten vi behöver – andra
gången den första pusselbiten som gör att vi vet hur vi ska rikta in vårt arbete.
• Delta i eller starta upp grannsamverkan.
• Märk dina käraste ägodelar med dna-märkning. Då minskar du inte bara risken att
drabbas av inbrott utan ökar också chansen att få tillbaka dina saker om vi hittar
dem. Dessutom ökar det möjligheten för oss att lagföra inbrottstjuven – ibland är det
nämligen svårt att bevisa att deras saker är stöldgods.
• Ha färre stöldbegärliga saker hemma. I Blekinge och nordöstra Skåne är de vanligaste bytena just nu smycken, kontanter och mindre elektronik som mobiler och surfplattor.
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Ju fler av våra råd som du kan följa desto mer minskar du aktivt risken att du och
dina grannar ska drabbas. Några av råden minskar dessutom effekterna av att utsättas för inbrott och ökar chansen för oss att lagföra inbrottstjuven.
Tillsammans gör vi vad vi kan för att ni ska få en lugn ledighet. Vi jobbar som vanligt
dygnet runt, året runt.

Vi har i tidigare utskick återkommit till hur viktigt det är att information sprids mellan
de inblandade. Idag finns det en mängd olika sätt på hur denna informationsspridning
kan ske. Vi har planer på att någon gång under våren erbjuda någon form av utbildning/tillfälle att lära sig använda något sådant hjälpmedel. Det blir då troligtvis mobilappen Coyard som blir aktuellt. Vi får dock återkomma om detta längre fram.
På det större informationsmötet riktat till kontaktpersonerna som vi hade tidigare i år
på Dockside i Karlskrona togs frågan upp huruvida Grannsamverkansskyltarna omfattades av kommunsens bygglovsplikt. Någon av våra grannsamverkansgrupper
hade fört en dialog med Karlskrona kommun om rätten att sätta upp skyltar och om
det i så fall krävdes byggnadslov för detta. Jag har tagit upp fråga med kommunen
och fått svaret att det inte är bygglovplikt på grannsamverkansskyltar. Tänk dock på
att placeringen av dessa skyltar inte får skymma sikten och utgöra en risk för trafiken.

Faktaansvarig:
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Beträffande vad som gäller för Ronneby kommun får vi återkomma vid ett senare
tillfälle då frågan fortfarande inte är besvarad.
Anmälda brott i Ronneby kommun
Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Ronneby kommun
2012 - 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
Totalt

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40
40
34
21
18
30
24
15
24
26
33
12
20
11
5
3
6
4
3
8
6
2
2
5
3
3
2
1
12
9
18
10
12
17
11
6
6
8
8
6
6
8
80
84
97
79
54
83
61

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
65
69
104
88
72
74
52
18
35
74
66
31
25
22
7
6
9
9
7
13
6
2
3
8
5
7
8
3
18
18
42
35
18
32
15
18
17
8
21
13
20
14
128
148
245 224 148 172 112

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
Köpa elprodukter på nätet? -Kontrollera produkten för brand- och elsäkerhetens skull!
Kolla först upp all information om elprodukten på den sida där du tänkt handla. Finns
det bra bilder där du kan se märkningen? Om inte, fråga säljaren.
Här är några märkningar som ska finnas på de flesta produkter t.ex. LED-lampor,
laddare och elektriska produkter som ska anslutas till eluttag.








CE-märkning
Information om tillverkaren, inkl. postadress
Information om importören, inkl. postadress (om tillverkaren inte finns i
EU/EES)
Typbeteckning (identifiering av produkten)
Märkdata (information om spänning, ström med mera)
Har produkten svensk stickpropp?
Finns bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska? Det kan stå
viktiga saker där som kan hjälpa dig att se om elprodukten är gjord för att användas i Sverige och får användas på det sätt som du tänkt.

Claes Nicklasson
Stf räddningschef

Faktaansvarig:
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Information från Länsförsäkringar.
Hej!
Nu är det full fart på de allra flesta håll så här några dagar före jul, även tjuvarna passar på när vi andra är upptagna med alla förberedelser inför julhelgen.
Vi vet att en fungerande grannsamverkan minskar brott med upp till 26% och när
man kombinerar det med att DNA-märka sina värdesaker så ser man en minskning
på ända upp till 50% färre inbrott.
Har du DNA-märkt dina värdesaker?
När du är med i en grannsamverkan så köper du DNA-märkning till det rabatterade
priset 395kr/paket av mig.

Skadeförebyggande tips
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. Mer än var tredje vattenskada sker i köket, håll
Faktaansvarig:
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koll på utrustningen! Det finns enkla och billiga skydd att köpa och installera som kan
förhindra eller gör så att du upptäcker skadan innan den blir för omfattande. Du kan
läsa mer här om hur du skyddar dig:
https://www.lansforsakringar.se/blekinge/privat/forsakring/forebygga-skador/

Ökat antal nätbedrägerier och falska samtal
Just nu är det ett ökat antal fall där bedragare ringer och försöker lura bankkunder att
lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter.
Nätbedrägerier är tyvärr vanliga. Var rädd om dina personliga uppgifter.
Var vaksam om du blir uppringd av någon som säger att han eller hon ringer från din
bank/försäkringsbolag eller myndighet.
 Ställ kontrollfrågor själv.
 Be att få nummer och ringa tillbaka.
 Dra ner på tempot i samtalet, många som har ont uppsåt vill stressa dig till att
fatta ett beslut.
 Känns det fel så är det stor risk att det faktiskt är fel!
God Jul och Gott Nytt år från Länsförsäkringar Blekinge

Mats Hellman
Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Blekinge, telefon 0721 - 76 82 81

Faktaansvarig:
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Från oss alla till er alla önskar vi en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!!

Faktaansvarig:

