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Information från polisen 
 

Hej alla grannsamverkare. 

Nu är äntligen den efterlängtade sommaren här och många planerar nu sin ledighet 
och sina semesterresor. Som grannsamverkare vet ni vad som gäller: Meddela gran-
nar/kontaktombudet vilken period ni är borta, se till att huset ser befolkat ut (leksaker 
och trädgårdsredskap på gräsmattan, inga neddragna persienner m.m.) ordna efter-
sändning av post eller be en granne ta hand om posten. Tänk också på att inte skylta 
med er resa i sociala medier. 

Vi grannsamverkanspartners, polis, räddningstjänst och länsförsäkringar har för av-
sikt att påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra grannsamverkanskonceptet i Karls-
krona och Ronneby. Främst handlar det om att få bättre koll på vilka områden som är 
aktiva, att kommunikationen fungerar och få en bättre koll på områdenas geografiska 
spridning i kommunerna.  Får vi koll på den geografiska spridningen kan detta sedan 
jämföras med statistiken och underlätta uppföljning av konceptet. Vi kan även ut-
veckla konceptet genom en mera aktiv marknadsföring av grannsamverkan i de geo-
grafiska områdena som saknar grannsamverkan idag. Hur vi kommer att genomföra 
detta arbete är ännu inte klart. Vi får återkomma om hur detta arbete fortskrider 
längre fram. 

 

Stöld av drivmedel från fordon 

Ett återkommande fenomen den sista tiden är stöld av drivmedel från fordon. Dessa 
stölder genomförs främst genom bränsleslangning eller tankborrningar. Antalet an-
mälda stölder variera över tid och är till största delen beroende på vilka brottsaktiva 
personer som råkar befinner sig ute för tillfället. Platser med mörker eller täckande 
buskage som gör att gärningspersonen kan arbeta ostört gör fordon som parkers där 
till ett attraktivt brottsobjekt. Välj om möjligt andra uppställningsplatser och försöka att 
ha så bra uppsikt över era fordon som möjligt. 

 

Bedrägeri 

Bedrägerier är en brottstyp som ökar och nya sätt att luras utvecklas hela tiden. Stat-
istiskt sett är det främst äldre personer som utsätts. Vi vill göra er uppmärksamma på 
detta och be er informera era nära och kära om detta fenomen. Främst handlar det 
om bedragare som ringer runt till äldre och försöker komma åt inloggningsuppgifter 
till deras internetbank. 

Bedragare har i flera fall i Malmöområdet i maj ringt upp äldre personer i 80-90 års 
åldern och påstått att de har räkningar som löpt ut eller har fått skulder till olika före-
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tag. Bedragarna försöker få de äldre att logga in på sina Internetbanker så att bedra-
garna skall komma åt inloggningsuppgifterna. 

I ett fall som inträffade i maj lyckades bedragarna lura en äldre dam i 85-års åldern 
så att de kunde göra uttag på 85 000 kr från damens konton. Bedragarna påstod att 
kvinnan hade en prenumeration till en tidning som löpt ut och riskerade hamna hos 
kronofogden. Kvinnans banks säkerhetsövervakning fungerade så banken kunde 
stoppa överföringen och damen fick behålla sina pengar. 

Bedragarna har flera andra fall i Malmöområdet under maj presenterat sig komma 
från inkassobolag eller finansbolag och påstått att de drabbade äldre personerna har 
skulder till en tidning som nu måste betalas. 

Polisen varnar också för att bedragarna uppger sig komma från olika kreditföretag 
när bedragarna ringer runt till sina offer. Ett företagsnamn som bedragarna använder 
sig av för närvarande i sina bedrägerier är Svea ekonomi. Samtalen gäller påstådda 
lån som tecknats i de drabbades namn hos kreditföretaget. 

En person i Helsingborgs kommun lurades nyligen på över 650 000 kr vid ett bedrä-
geri där de misstänkta påstod sig komma från kreditföretaget Svea ekonomi och ge-
nom att den drabbade personen gjorde inloggningsåtgärder på sin Interbank kom 
bedragarna över den stora summan pengar. 

Vår uppmaning till er alla som får olika sorters telefonsamtal med uppmaning att 
identifiera er eller logga in på era Internetbanker är att ni ALDRIG logga in på er 
bankdosa eller mobila bank ID på uppmaning av någon annan. Polisanmäl alltid om 
du utsätts för bedrägeriförsök. 

 

Stöld av båtmotorer 

Båtmotorstölderna har ökat dramatiskt i början av det här året i Sverige. En ökning 
med hela 19 procent rapporterades av Brå. Karlskrona är bara en av många orter 
som har drabbats hårt i början av våren. Båt- och motortjuvar har tagit sig in i ett an-
tal båtar. Stölderna ser olika ut beroende på tillfälle. I en del fall har elektroniska sjö-
kort stulits, i andra fall reglage och instrument. Det sistnämnda tyder på att tjuvarna 
redan har varit i farten och stulit motorer tidigare och nu behöver komplettera med 
reglage. Du som är båtägare kan tillsammans med dina båtplatsgrannar organisera 
upp er enl. grannsamverkanskonceptet och få skyltar som talar om att ni har båtsam-
verkan i er hamn, brygga eller förening. Genom att öka kommunikationen och ha ett 
extra vakande öga vid era båtplatser minskar ni risken för brott. Vi hjälper gärna till 
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om ni behöver stöttning att organiserar arbetet och får hjälp med skyltar och annan 
information. 

 

Bostadinbrott 

Boende i småhus utsätts i högre grad för inbrott än boende i flerfamiljshus. När det 
gäller bostadsort är hushåll i storstadsregioner och andra större städer mer utsatta än 
hushåll i mindre städer och på landsbygd. Inbrott i bostad sker i större utsträckning 
på vardagar än helgdagar och främst på dagtid, när bostadsinnehavaren inte är 
hemma. Inbrott i villor och radhus har under den senaste tioårsperioden fått en allt 
mer säsongsbetonad prägel, och flest inbrott anmäls i november, följt av oktober och 
december. Samma säsongsvariation finns inte avseende lägenhetsinbrott, där nivån 
är mer jämn under året.  

Precis som för många andra brott kan utsattheten för inbrott förklaras av brottstriang-
eln. Det vill säga att brott uppstår när det finns en potentiell gärningsperson, ett lämp-
ligt brottsobjekt och skyddet eller övervakningen är bristfällig.  

 

Ett antal faktorer avgör om en bostad har en förhöjd risk för inbrott:  

• Bostäder med fönster på bottenplan eller altandörrar är mer utsatta för inbrott.  
• Mörker eller täckande buskage som gör att gärningspersonen kan arbeta 

ostört kan göra bostaden till ett attraktivt brottsobjekt.  
• Om en bostad redan haft inbrott kan det finnas en risk för upprepad utsatthet.  
• Upprepad utsatthet kan också gälla för ett helt bostadsområde. Detta betyder 

att övriga bostäder i området kan ha en förhöjd risk om en bostad utsatts för 
inbrott.  

 

Förebyggande åtgärder på lokal nivå  

En åtgärd för att förebygga bostadsinbrott är att stärka det fysiska skyddet, skalskyd-
det, runt bostaden. Utöver förbättrade lås och säkerhetsdörrar handlar det i flerfa-
miljshus om att kontrollera åtkomsten till trapphus och loftgångar. I småhus kan bryt-
skydd installeras på altandörrar och fönster i markplan. Redskap och verktyg som 
kan användas vid inbrott, exempelvis stegar, bör låsas fast eller förvaras inomhus. 

Att göra inbrott är mindre lockande där upptäcktsrisken är hög. En effektiv brottsföre-
byggande metod kan därmed vara olika typer av informell och formell övervakning, 
såsom grannsamverkan eller inbrottslarm. Grannsamverkan har konstaterats vara 
verkningsfullt då den stärker den sociala sammanhållningen och kontrollen i området.  
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En annan åtgärd för att stärka övervakningen kan vara att förändra den yttre miljön, 
så att insynen från gatan förbättras. Kommunen kan se över ett helt område och ta 
bort skymmande buskage, förstärka belysningen eller förändra trafiksituationen. 

En tredje typ av förebyggande åtgärder består i att göra så att det uppfattas som 
mindre lönsamt att begå brott, exempelvis bör värdesaker inte vara synliga utifrån 
bostaden. Det kan också handla om märkning av värdesaker, exempelvis med DNA, 
vilket gör det mindre attraktivt att hantera stöldgodset och försvåra försäljning. 

 

Anmälda brott i Ronneby kommun 

Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Ronneby kommun 
2012 - 2019. 

      

   

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0825 Stöld genom inbrott i källare, vind 34 21 18 30 24 40 41 10 

0826 Stöld genom inbrott i fritidshus 26 33 12 20 11 15 25 3 

0857 Försök till inbrott från villa/radhus 6 4 3 8 6 5 4 1 

0874 Försök till inbrott från lägenhet 5 3 3 2 1 2 3 1 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 18 10 12 17 11 12 10 6 

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 8 8 6 6 8 6 7 4 

Totalt 97 79 54 83 61 80 90 25 

 

Anmälda brott i Karlskrona kommun 

Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Karlskrona kom-
mun 2012 - 2019. 

      

   

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0825 Stöld genom inbrott i källare, vind 104 88 72 74 52 65 77 36 

0826 Stöld genom inbrott i fritidshus 74 66 31 25 22 18 37 6 

0857 Försök till inbrott från villa/radhus 9 9 7 13 6 7 7 2 

0874 Försök till inbrott från lägenhet 8 5 7 8 3 2 3 3 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 42 35 18 32 15 18 18 3 

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 8 21 13 20 14 18 20 6 

Totalt 245 224 148 172 112 128 162 56 

 

Vi vill härmed passa på och önska er alla en härlig sommar och glöm inte att med-
dela varandra när ni reser bort och hjälps åt att se efter varandras hem och ägodelar.  

 

Hälsningar,  

Katarina Johansson och Alexander Vujovic 
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Kommunpolis LPO Karlskrona 

010 562 00 06, 010 562 00 05 

katarina-a.johansson@polisen.se 

alexander.vujovic@polisen.se  

 

Information från räddningstjänsten 
 

 
 
 

Många av oss som rör sig i sommar-Sverige kommer någon gång att vara först på en 
olycksplats. Det kan vara en trafikolycka, en brand eller ett drunkningstillbud. Du har 
en skyldighet att larma och en möjlighet att göra en viktig insats. 
 
 
Här kommer några tips på vad man ska tänka på: 
 
• Skaffa dig överblick. Vad har hänt? Hur många är skadade? 
• Ring 112! Var beredd på att kunna ange var du är, så exakt som möjligt 
• Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc 
• Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats 
• Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet 
• När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd 
eller lämna området 
 

Var och en får bedöma vilken insats man har förmåga att göra. Även en liten insats 
kan vara avgörande för den som behöver hjälp! 
 

Claes Nicklasson 

Stf räddningschef 

mailto:katarina-a.johansson@polisen.se
mailto:alexander.vujovic@polisen.se
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Information från Länsförsäkringar. 

 

Hej grannsamverkare! 

Datorer, kameror, cyklar, barnvagnar, sportprylar, redskap mmVåra hem är fyllda 
med värdefulla och stöldbegärliga saker. Vi rekommenderar därför att ni stöld-
skyddsmärker era saker med DNA-märkning. Medlemmar i grannsamverkan köper 
DNA-märkning till rabatterat pris, 395kronor/paket. 

Stöldskyddsmärk era värdesaker! 
En aktiv grannsamverkan i kombination med dna-märkta värdersaker minskar brott 
med upp till 50%. Genom att använda DNA-märkning får du en avancerad stöld-
skyddsmärkning med både DNA-kod och mikropunkter. När du registrerar din unika 
DNA-märkningssats så blir den är spårbar för polisen, även internationellt. 

Märkningen är enkel och smidig att använda. En märksats räcker till ca 25st föremål i 
olika storlekar. Glöm inte att göra en förteckning över vad du har märkt och var nå-
gonstans märkningen sitter. 

Märksatsen innehåller:  

 1 behållare med 3 ml MärkDNA märkningsvätska innehållande en  
unik DNA-kod och cirka 1000 mikropunkter med en unik sifferkod. 

 20 varningsdekaler för mindre föremål och 5 st stora dekaler för större föremål. 

 4 varningsdekaler för fönster och dörrar. 

 I priset av märksatsen ingår också obegränsad registreringstid utan årsavgif-
ter.  
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Mobiltelefon och bilkörning 
Nu närmar sig semestern för många av oss. Ett vanligt semesteralternativ är att 
packa in sig i bilen och åka iväg till något trevligt ställe med familjen.  

Ett stort problem i trafiken idag är att många rattsurfar, 37% av svenskarna gör det 
enligt statistik från transportstyrelsen. I åldersgruppen 18-30år är det så många som 
56%!  

Vi ser att ungefär 30% av alla trafikolyckor beräknas vara kopplade till bristande 
uppmärksamhet pga rattsurfning så det är ett stort problem som vi alla måste tänka 
på.  
Från 1 februari 2018 är det förbjudet att hålla mobilen i handen när du kör bil.  

Mobilen distraherar 
Om du kör i 40km/h och tittar ner i två sekunder hinner du rulla 22 meter utan att du 
har haft blicken på vägen! 

Det är lätt att föreställa sig vad som kan hända om bilen framför tvärbromsar eller om 
ett litet barn springer ut på vägen…  

Säkrare på vägen 
Säkerhet på vägen handlar bland annat om ur du kör, vilket riskmedvetande du har, 
din bils utrustning och skick. För att öka säkerheten för alla i trafiken är hänsyn och 
att ha koll på övriga trafikanter det allra viktigaste. På vägarna rör sig de mest utsatta 
trafikanterna som cyklister, mopedister och mc-förare. För dem blir en kollision med 
bil alltid allvarlig, ibland dödlig.  

Våra bästa råd 
 Anpassa farten efter väder och väglag. 
 Låt mobilen vara - sedan 1 februari är det lag på det 
 Se till att alla i bilen använder bilbälte. 
 Kolla däck och lufttryck regelbundet. 
 Ta hänsyn till övriga trafikanter.  
 Ta pauser och fyll på med energi! 
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Glad sommar önskar Länsförsäkringar 
 

             

 

 

Mats Hellman 

Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Blekinge 

Telefon: 0721 - 76 82 81 

e-post: mats.hellman@lansforsakringar.se  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      


