
Anders Wiklander, 

Kommissarie.

Grannsamverkan i Lokalpolisområde Karlskrona

Äntligen är så sommaren här med god värme och soliga dagar. Nu är vi då äntligen igång 

med vårt första nyhetsbrev för detta år. Vi håller som bäst på att organisera om oss till den 

nya polismyndigheten som ni säkert har läst om i media. Året har för oss och Er börjat 

förhållandevis bra då var ett lågt inflöde av bostadsinbrott till skillnad från våra grannlän. 

Arbetet med att föra ut budskapet om grannsamverkan i kommunen fungerar mycket bra 

och det senaste tillskottet av områden var i Nättraby med omnejd, varmt välkommen 

säger vi till er och alla er andra som börjat samverka under våren.

Här kommer 3 tips för att minska risken för stöld av cykel nu i sommartider: 1 Lås cykeln 

med godkänt lås eller kätting klass 2. 2. Märk och registrera cykeln så underlättar du 

återlämnandet om den blir stulen. 3.Lås in cykeln när du inte använder den.

Trevlig sommar önskar vi från polisen, räddningstjänsten och försäkringsbolagen

Anmälda bostadsinbrott i din kommun

Månad

Brottstyp

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

Inbrott i villa 2 2 0 3 3 2 12

Inbrott i lägenhet 3 3 1 0 2 2 11

Försök t inbrott i villa 0 0 0 1 1 1 3

Försök t inbrott i lägenhet 1 0 0 1 0 0 2

Statistiken är fram till och med…

Information från Räddningstjänsten. Tänk på att det är lika viktigt 

med brandskydd i ditt fritidshus som i din vanliga bostad. Att se över elen, testa 

brandvarnaren och skaffa en brandsläckare är några tips för att förebygga en brand. Att 

veta hur man snabbt tar sig ut om det börjar brinna är också viktigt, därför är det bra med 

en utrymningsplan som tydligt visar hur man tar sig ut.

Om du eldar i eldstäder som t ex kaminer, kakelugnar eller öppna spisar måste skorstenen 

vara sotad. Det får inte finns papper eller annat lättantändligt material runt din eldstad.

Elda försiktigt ute . Ta för vana att kontrollera med din kommun vilken brandriskprognos 

som gäller. Du kan också ladda ner appen BRANDRISK Ute som hjälper dig att hålla koll på 

brandrisken i skog och mark. Informationen 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 och du hittar den på App Store eller Google Play.

Skydda dig mot 

brand i fritidshuset


