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Grannsamverkan i Lokalpolisområde Karlskrona

Trenden med bostadsinbrott i de västra delarna av länet och Sverige fortsätter medan det i 

vår del legat relativt lugnt den senaste tiden. Intresset för grannsamverkan fortsätter på 

ungefär samma nivå vilket är oerhört glädjande. Jag tror att samverkan mellan 

myndigheter, kommunen samt medborgarna är en viktig del för ett tryggare och säkrare 

samhälle. Nedan följer lite info om hur man digitalt kan samverka i grannsamverkan:

Tuva är appen för digital grannsamverkan. Tillsammans förebygger vi brott i vår närhet 

och kan enkelt rapportera om något händer, direkt i telefonen. Appen är gratis att ladda 

hem och använda. Samarbeta med grannar, föreningar och andra nätverk för att skapa en 

tryggare vardag för alla. Tuva finns för iPhone och Android, hämta direkt i App Store eller 

Google Play. http://www.tuva.co/om-tuva/

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 2 3 5 3 25

Inbrott i lägenhet 3 3 1 0 0 2 0 1 0 1 13

Försök t inbrott i villa 0 0 0 1 1 1 0 5 4 0 12

Försök t inbrott i lägenhet 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 5

Information från Räddningstjänsten
Nu är hösten här och med den brukar vädret bli allt kallare, vinden hårdare och 

regnskurarna allt fler. Förbered dig på vad det kan innebära för dig och ditt hem och gör 

förebyggande åtgärder för att förhindra eller minska konsekvenserna av 

vädersvängningarna. Vid vädervarningar lyssna extra på SMHI:s prognoser och lyssna på 

Sveriges Radio P4 för att följa med i vad som händer.

Inför en storm: Ta in eller surra fast lösa föremål på uteplatser och balkonger. Se också 

över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner. Innan kraftiga 

regnoväder: Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka 

konsekvenser det blev då. Erfarenheter från den gången kan vara till nytta för din egen 

beredskap. Tänk i förväg ut det bästa läget för en eventuell tillfällig barriär som skyddar 

det du tycker är viktigast. Hyr eller köp pumpar i god tid innan översvämningen kommer. 

Träna på att hantera dem i förväg.

På DinSäkerhet.se finns många bra tips och råd om hur du kan öka din säkerhet och 

förebygga olyckor. Klicka in och ta en titt! Anmäl dig för att få gratis SMS-påminnelse om 

att kontrollera brandvarnaren på www.skyddadigmotbrand.se (man ställer själv in hur ofta 

påminnelserna ska komma). Räddningstjänsten finns nu såväl på www.raddningstjanst.se 

och på Facebook (sök på Räddningstjänsten Östra Blekinge).

Översvämningar kan 
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