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Information från polisen 
 

Hej alla grannsamverkare och båtsamverkare!!! 

Vi hoppas att ni haft en bra sommar och att ni fått ha era egendomar i fred. Nu närma 
sig hösten med stora steg och med det mörkare tider. Vi tipsar er om att i god tid kon-
trollera era utomhusbelysningar är i funktion samt att vegetationen runt era fastighet-
er är rensad. Gör ni detta så blir insynen bättre och eventuella gärningspersoner kan 
då inte kan göra inbrott lika lätt utan att bli upp-
täckta.  

Det är stort intresse av att starta nya grannsamver-
kansområden men just nu ligger det arbetet lite på 
is på grund av Covid 19. Så fort möjligheten finns 
att träffas i grupper så kommer vi att köra igång 
med detta igen.  

Är grannsamverkansskyltar trasiga eller slitna, hör av er så får ni nya.  

Vad vi kan utläsa av statistiken så är det i dags datum inbrott samt försök till inbrott i 
lägenhet som har ökat i Ronneby kommun. 

I Karlskorna kommun är det stöld genom inbrott i fritidshus samt inbrott i lägenhet 
som ligger i nivå med 2019 totalresultat.  

 

Båtsamverkan 

 

Båtrelaterade stölder i vår fina skärgård är, och har under längre tid varit ett problem 
för såväl båtägare som Polisen. Utifrån statistiken kan vi konstatera att antalet poli-
sanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar brukar öka i början och i slutet av 
båtsäsongen.  

 

Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelate-
rade stölder förebyggas. Båtsamverkan minskar risken för 
att utsättas för denna typ av brott. Båtsamverkan innebär 
att du inte bara ser efter din båt utan även grannens båt. 
Det ökar inte bara förutsättningarna för att minska brotts-
ligheten utan bidrar även till att skapa en ökad gemen-
skap. Om du lämnar båten en längre tid, be någon om hjälp med att ha uppsyn över 
din båt. Har du misstankar om att en stöld är på gång eller gör du iakttagelser av per-
soner och fordon som uppträder misstänkt ska du kontakta polisen. Var uppmärksam 
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på personer som rör sig i området utan synbara ärenden. Båtsamverkan i et t hamn-
område betyder inte att det skapas medborgargarden. 

Vi har redan påbörjat arbetet med att försöka engagera båtägare med att starta upp 
båtsamverkan och kommer under hösten att jobba vidare med detta. Vill ni att vi skall 
komma ut till er båtklubb eller båtsällskap för att prata båtsamverkan kontakta områ-
despolisen Filip Heimfors på mailadress: filip.heimfors@polisen.se 

 

 

 

Anmälda brott i Ronneby kommun 

Nedan följer statistik över: 

anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Ronneby kommun 2012 - 2020. 

      

    

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0825 Stöld genom inbrott i källare, vind 34 21 18 30 24 40 41 23 14 

0826 Stöld genom inbrott i fritidshus 26 33 12 20 11 15 25 14 10 

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

0874 Försök till inbrott från lägenhet 5 3 3 2 1 2 3 3 10 

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

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 8 8 6 6 8 6 7 10 12 

Totalt 97 79 54 83 61 80 90 65 9 

 

Anmälda brott avseende båt 2016-2020 

      2016      2017     2018     2019     2020 

 0805 Stöld av motorbåt 10 3 2 2 0 

 9816 Stöld av båtmotor 14 17 22 5 2 

 9815 Stöld ur och från båt 12 15 4 21 2 

   Totalt         36         35        28         28         4 
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Anmälda brott i Karlskrona kommun 

Nedan följer statistik över: 

anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Karlskrona kommun 2012 - 2020. 

      

    

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0825 Stöld genom inbrott i källare, vind 104 88 72 74 52 65 77 92 64 

0826 Stöld genom inbrott i fritidshus 74 66 31 25 22 18 37 27 28 

0857 Försök till inbrott från villa/radhus 9 9 7 13 6 7 7 5 4 

0874 Försök till inbrott från lägenhet 8 5 7 8 3 2 3 7 4 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 42 35 18 32 15 18 18 16 9 

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 8 21 13 20 14 18 20 17 17 

Totalt 245 224 148 172 112 128 162 164 126 

 

Anmälda brott avseende båt 2016-2020 

      2016      2017     2018     2019     2020  

0805 Stöld av motorbåt 6 9 4 14 3 

9816 Stöld av båtmotor 27 27 50 25 4 

9815 Stöld ur och från båt 18 18 25 99 33 

  Totalt                                                                51         54         79         138      40 

 

 

Katarina Johansson och Alexander Vujovic 

Kommunpolis LPO Karlskrona 

010 562 00 06, 010 562 00 05 

alexander.vujovic@polisen.se  
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Information från räddningstjänsten 
 

Minimera riskerna när det åskar  

Gå inomhus och dra ur sladdarna när åskan går. Det är inte farligt att prata i mobilte-
lefonen så länge du inte har laddningssladden ikopplad. 

 

När det åskar: 

 Håll dig på marken. 

 Gå inomhus. Hus av betong är bäst eftersom de har armeringsjärn som är ut-
märkta åskledare. 

 Dra ur sladdar ur vägguttagen för att skydda dina elektriska apparater. 

 Undvik att stå under träd eller andra höga föremål. 

 Undvik att bada, åka båt, vattensporta eller fiska. Vatten leder ström. 

 Stäng av elektriska verktyg och apparater. 

 

Räkna hur långt bort åskan är 

När du ser blixten kan du räkna hur många sekunder det dröjer tills du hör åskan. 
Dela antalet sekunder med tre så får du fram hur många kilometer bort blixten är. Tar 
det 12 sekunder är blixten alltså 4 kilometer bort. 

 

Många myter om åska och blixtar 

·         Det är fel att bilen är det säkraste stället när åskan närmar sig. Det som förr gjorde 
bilen till en säkrare plats, var den metalliska karossen som ledde bort ström från bi-
len. Men eftersom det blir alltmer plast i dagens bilar, är de inte lika bra åskledare 
längre. Dessutom kan bensinen fatta eld och tryckvågen från blixten kan slå sönder 
vindrutorna. Det är däremot bättre att vara i bilen än utomhus, men du ska inte röra 
metalldelar inuti bilen, det vill säga sådana delar som leder ström. 

·         Det är inte farligt att ringa med mobiltelefon när åskan går så länge inte ladd-
sladden är i, då blir den lika farlig som en vanlig telefon. 

·         Skor med gummisulor skyddar inte mot blixten. 

 

 

 

 



 

 

 

  

GRANSAMVERKANSNYTT • AUGUSTI 2020 

 

Faktaansvarig:  

 

 

Fakta 

Det är västkusten och sydsvenska höglandet som är mest utsatta för åskovä-
der. Juli är den månad då det är allra vanligast med åska, följt av augusti och 
juni. Eftermiddagar  uppstår flest åskoväder. 

 

 

 

 Claes Nicklasson 

Stf räddningschef 
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Information från Länsförsäkringar. 

 

Hej grannsamverkare! 

Vi vet att en fungerande grannsamverkan 
minskar brott med upp till 26 %. När du 
kombinerar med att DNA-märka dina vär-
desaker så ser vi en minskning med upp 
till 50 % färre bostadsrelaterade brott i ditt 
grannsamverkansområde. 

Har du DNA-märkt dina värdesaker?  

När du är medlem i en grannsamverkan 
köper du DNA-märkning till rabatterat pris 
av oss. Kontakta mig gärna för mer in-
formation. 

För att få bäst effekt av er grannsamver-
kan ska ni vara aktiva med den. 

Det kommer att göra stor skillnad! 

Nedan följer en lista med vad som avhåller en tjuv från att välja just ert område att 
begå brott i. 

 

1. Mycket folk i rörelse 

2. Vetskap om hund 

3. Vetskap om larm 

4. Säkerhetsdörr 

5. Antal lås på dörren 

6. Skylt om grannsamverkan 

 

Hör gärna av er om ni önskar uppdatering eller tips för att få fart på just er grannsam-
verkan. 
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Trafiksäkerhet 

Varje år skadas 4 600 människor allvarligt i trafiken. 

När du cyklar, kör moped, eller åker lång-
board är du många gånger helt oskyddad. 
Hjälmen är då det bästa skyddet för ditt hu-
vud. 

Det finns många olika sorters hjälmar som 
kan användas vid olika tillfällen, idrotter och 
åldrar. 

Konsumentverket rekommenderar att barn upp till sju års ålder har en småbarns-
hjälm med ett grönt spänne. Dessa är gjorda för att lösa ut om barnet skulle fastna i 
något med hjälmen på sig. 

När du väljer hjälm ska du tänka på: 

 Hjälmen ska vara CE-märkt. 

 Passform, hjälmen ska täcka pannan, bakhuvudet och hjässan. 

 Du ska trivas med hjälmen. Den ska vara lätt och bekväm att använda. 

 Prova noga i butiken, hjälmen ska sitta tajt men ändå vara bekväm. 

 Köp inte hjälm på loppis, då vet du inget om hjälmens historia. 

 Om du råkar ut för en ordentlig smäll med hjälmen ger den inte längre samma 
skydd och ska inte användas mer. 

CE-märket betyder att tillverkaren eller tillverkarens representant lovar att varan upp-
fyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. 

Vi har samlat många bra skadeförebyggande tips på vår hemsida, läs gärna mer där. 

 

https://www.lansforsakringar.se/blekinge/privat/forsakring/forebygga-skador/ 

 
Länsförsäkringar Blekinge  
Mats Hellman  
Skadeförebyggare  
0721 – 76 82 81  
Mats.hellman@lansforsakringar.se  
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Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 

 

                           
 
 
 
 
 

                               
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
     


