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God fortsättning på 2016

Nytt år och nya utmaningar för oss som samverkar mot bostadsinbrott. Nedan följer 

statistik för året som vi nu lämnat bakom oss. Varje inbrott är naturligtvis ett för mycket 

men jämför man med våra grannlän/kommuner så ligger vi trots allt på en låg nivå.

Hittade sin robotgräsklippare instängd. Genom att tjuvar stänger in robotgräsklippare 

menar bevakningsbolag att tjuvarna sedan kan se om ägaren plockat fram den igen eller 

inte och kan på så sätt avgöra om någon är hemma eller inte. Ett exempel hur viktigt det är 

med samverkan grannar emellan – att man hjälps åt och reagerar på konstigheter. I ett av 

våra nya grannsamverkansområden har man tillsammans förhandlat fram ett rabatterat 

pris på den nya märkutrustningen av smart DNA, samverkan gör skillnad!! Bra jobbat och 

ett bra initiativ. FLER TIPS: * Att hänga din tvätt på grannens torkställning.* Skotta snö och 

göra fotspår i snön vid grannens hus.

Anmälda bostadsinbrott i Karlskrona kommun 2015

Månad

Brottstyp

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

Inbrott i villa 2 2 0 3 3 2 2 3 5 3 5 2 32

Inbrott i lägenhet 3 3 1 0 0 2 0 1 0 1 3 3 17

Försök t inbrott i villa 0 0 0 1 1 1 0 5 4 0 0 1 13

Försök t inbrott i lägenhet 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 0 8

Information från Räddningstjänsten

Isvett
När temperaturen sjunker och isen lägger sig på sjöar och hav så kommer skridskorna fram och hjälmen på. Tyvärr är 
det inte helt riskfritt att ge sig ut på isarna, men genom rätt utbildning och utrustning minskar du risken för att något 
skall hända dig. Tänk på följande;
•  Ge dig aldrig ut ensam på isen. Om olyckan är framme är det alltid bäst att vara fler.
•  Ha alltid med dig isdubbar, ispik, räddningslina och flytväst/flythjälp och mobiltelefon i vattentät förvaring.
•  Lär dig att hantera din utrustning, så du känner dig trygg att använda den om olyckan är framme.
•  Om du är osäker på isen, prova alltid med ispik.
• Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller! Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
•  Alla isar håller inte, tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
• Lär dig var isens svaga platser är: vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.

•  Ha alltid något mellan dig och den nödställde. Den förlängda armen.

•  Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen hur tjock den än ser ut att vara.

•  Meddela alltid någon anhörig var du ska vara och när du tänker komma tillbaka!

På Preem (Blåport) i Karlskrona finns islivräddningsutrustning att låna – gratis – lina, isdubbar och ispik. 
Var försiktiga och tänk efter före ni ger er ut!
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