
 
Hej. 

 

Då var det dags för ytterligare ett Grannsamverkansnytt. Vi är nu mitt inne i 

Påskfirandet och fortfarande dröjer våren med sitt antågande. Snön ligger fortfarande 

kvar på marken och vädertjänsterna talar om att ytterligare snö är på väg. Gäller väl 

bara att ha tålamod och invänta värmen och solen. Sedan förra utskicket har flera av er 

har hört av sig och fått nya skyltar för att byta ut mot de som blivit gamla och trasiga. 

Jag har flera skyltar så bara hör av er om flera behöver bytas ut. 

 

Ett återkommande, men inte lika trevligt, vårtecken är oseriösa ”hantverkare”. Dessa hantverkare är tyvärr 

ett vårtecken som under många år orsakat problem ute i bostadsområden och som vållat oss ganska mycket 

arbete. Lite förenklat brukar vi kalla dessa hantverkare för ”asfaltsläggare” men egentligen är det rätta ordet 

anläggningsarbetare. Dessa hantverkare erbjuder all slags anläggningsarbete som murning, stenläggning, 

trädgårdsarbete eller reparationsarbeten. Problemet är att dessa hantverkare inte är seriösa och erbjuder ett 

allt för lågt pris för att få arbetet. Dessa hantverkare saknar ofta kunskap och motivation till att göra arbeten 

på ett bra sätt. Det enda sättet att få bukt med denna företeelse är att vi hjälper varandra att bli medvetna om 

problemet och inte köper deras tjänster. Lågt pris kan vara en varningssignal Är ett pris på en tjänst för billig 

för att vara sann så är det någonting som är lurt med tjänsten. Ofta ber dessa hantverkare om en 

förskottsbetalning och strax därefter lämnar de kunden med ett ofärdigt och bristfälligt resultat vilket i 

slutändan kommer kosta ännu mera pengar. Om marknaden (kunderna) skulle tacka nej skulle även 

hantverkarna försvinna och vi skulle kunna minska antalet anmälda bedrägerier. 

 

Tipsa oss om du blir uppsökt och erbjuden tjänster av dessa personer. Vi behöver alltid tips när dessa 

hantverkare dyker upp i bostadsområden. Ofta kör de i utlandsregistrerade bilar eller kommer till fots. Vi är 

intresserade av både registreringsnummer, vilket språk de talar, vilka tjänster de har erbjudit etc. Ring alltid 

114 14 och tipsa oss om detta. Är hantverkarna påstridiga och aggressiva ska du naturligtvis ringa 112. 

Många gånger påstår de även att de representerar svenska företag. Då är det viktigt att komma ihåg att det är 

oerhört sällan som svenska företagare kräver förskottsbetalning än mindre skapar konflikter i samband med 

att man ska göra affärer. Tacka vänligt men bestämt nej! Betala aldrig några pengar för att bli av med 

personerna. Ring oss istället! 

 

Hur ser det då ut på inbrottsfronten sedan förra utskicket? Siffrorna för mars månad i kommunen är fortsatt 

låga och ännu så länge ligger vi på i princip samma nivå som förra året vid samma tid. Prickarna på kartan 

nedan markerar platser där det antingen varit ett fullbordat inbrott eller försök till inbrott i antingen 

villa/radhus/lägenhet samt inbrott i fritidshus. Rödeby sticker ut under mars månad och har drabbats av ett 

inbrott i villa/radhus och ett inbrott i fritidshus. Inbrottet i lägenhet har skett i Lyckeby. 

 

Nedan följer statistik över anmälda bostadsinbrott i Karlskrona kommun 2018.  

 

  

  



Antal anmälda bostadsinbrott i Karlskrona kommun mars månad 2018 

 
Totalt 3 anmälningar fr.o.m: 2018-03-01 t.o.m: 2018-03-31. 

 
Månad 

 

Brottstyp 

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

Inbrott i villa 2 2 1          5 

Inbrott i lägenhet 0 1 1          2 

Försök inbrott i villa 0 0 0          0 

Försök inbrott i lägenhet 0 0 0          0 

Inbrott i fritidshus 1 3 1          5 

 
Statistiken är fram till och med 2018-03-31 

 

Information från räddningstjänsten. 

 

Elda i gräs  

Det är svårt att elda gräs. Vinden kan lätt sprida branden snabbt, 

vilket kan leda till oönskad spridning och att byggnader brinner upp.  

  

Det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling. På bara några 

minuter kan vädret ändra sig så att branden sprider sig så fort att man 

omöjligt hinner släcka den. Dödsfall i samband med gräsbränder har 

förekommit, troligen beroende på att de drabbade personerna har 

överraskats av den snabba brandspridningen. Du får naturligtvis inte elda om Länsstyrelsen har utfärdat 

eldningsförbud. 

 

Brandrisken är väderberoende 

Var observant på vädret när du ska elda gräs. Följ SMHI:s prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker. 



Elden sprider sig snabbt när gräset är torrt. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när solen har 

torkat upp det fuktiga nattgräset. Vinden är också en faktor som påverkar brandspridningen. Vid stark eller 

byig vind kan det vara farligt att elda utomhus då branden kan sprida sig snabbt. 

  

Håll avstånd till annat brännbart 

Det är direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. I 

lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till 

skog. Plocka bort brännbart material i omgivningen så att elden inte sprider sig. 

  

Begränsa ytan 

För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken omkring den. 

I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs 2 meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som 

begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare 

anvisningar om försäkringsföreskrifter. 

  

Orsaka inte onödiga larm 

Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i 

onödan. 

  

Elda inte ensam 

Elda aldrig gräs ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den. 

  

Kontrollera elden 

Bränn bara små ytor åt gången. Tänk på att bränna ytorna mot vinden för att få en bättre kontrollerad 

eldning.  Med obrännbara krattor går det att ”styra” elden något. Var vaksam på hur situationen är där du ska 

elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar. 

Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha för vana att ha med mobiltelefon för att snabbt kunna larma om 

gräsbranden kommer utanför din kontroll. 

  

Ha beredskap med vatten 

Du ska alltid ha tillgång till vatten då du eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för 

att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna. 

 

Information från Länsförsäkringar. 

 

Nedan följer några tips samt hur du förbered dig inför MC-säsongen. Våren är 

motorcykelns tid men tyvärr också olyckornas tid. Många motorcyklister är 

ringrostiga efter att inte ha kört på många månader och bilisterna har under 

vintern glömt bort att uppmärksamma motorcyklar i backspegeln. Det är inte 

någon bra kombination. Våren är en riskfylld tid i trafiken med både cyklar, mopeder och motorcyklar som 

kommer ut ur vinteridet.  

 

1. Tänk på att din förmåga försämrats under vinteruppehållet. Öva inbromsningar på en asfaltsyta, till 

exempel en parkering, och ta det lugnt i kurvorna så att kurvtekniken övas upp i lugn fart. Sveriges 

Motorcyklister har över 15 000 platser på sina fortbildningskurser, både avrostningskurser och avancerade 

kurser. Att öva upp sin förmåga att hantera motorcykeln kan rädda ditt liv, särskilt med tanke på att 

singelolyckor är den olyckstyp där flest motorcyklister omkommer. 

 



2. Se till att motorcykeln är i bra skick. Gamla däck och slitna bromsbelägg ökar risken kraftigt för olyckor. 

 

3. Tänk på kylan. Klä dig ordentligt; om du sitter och fryser på motorcykeln så försämras din 

uppmärksamhet och körförmåga.  

 

4. Håll koll på rullgrus och frost på vägen. Alla vägar har inte sopats rena från rullgruset och i skuggiga 

vägpartier efter frostnätter kan asfalten vara hal som såpa. 

 

5. Var vaksam i korsningar - kör säkerhetsmedvetet och håll hastigheten. Krockar i korsningar är den näst 

vanligaste olyckstypen där motorcyklister omkommer.  

 

En motorcykel är svår att upptäcka för en bilist. Enligt Trafikverkets skadestatistik är den vanligaste 

anledningen till krockar mellan bil och motorcykel att bilisten helt enkelt inte sett motorcykeln. I 70 procent 

av dödsolyckorna har mc-föraren kört för fort, i fyra fall av tio mer än 30 kilometer i timmen för fort. 

 

Tänk på att du nästan är osynlig i trafiken, särskilt på våren när bilisterna inte är vana att hålla ögonen öppna 

efter motorcyklar. Om du kör säkerhetsmedvetet och med godkänd skyddsutrustning så förbättrar du inte 

bara chanserna till en bra motorcykelsommar utan du kan också få en billigare försäkring. 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

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

 

Avslutningsvis vill jag uppmana er alla båtägare att vara lite extra observanta beträffande era båtar med 

tillbehör. Enligt statistiken ökar stölder av båtar och båtmotorer under våren. Se över stöldskyddet för er båt, 

motor och båtens övriga tillbehör. Hjälps åt att tillsammans hålla extra uppsikt (både i hamnområdet och på 

båtförvaringsplatser) och fortsätt med ert goda arbete.  

 

Önskar er alla en fortsatt trevlig Påsk! 

 

 

 

 

 

Hälsningar 

 

Alexander Vujovic 

Kommunpolis LPO Karlskrona 

 

 

 

                      


