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Information från polisen 
 

Hej alla härliga grannsamverkare.  

Ännu har ett år gott, jul och nyårshelgerna står för dörren. Vi vill tacka er alla för ett 
gott engagemang och fantastiskt bra samverkan. Ni är många som hör av er med tips 
och frågor vilket vi uppskattar. Det har under året startat en hel del nya grannsam-
verkansområden vilket är väldigt glädjande. Vi hoppas att ni alla ser er som ambas-
sadörer och sprider grannsamverkanskonceptet så att fler områden starta upp.  

 

Vi har fått information från ett grannsamverkansområde att någon lagt en burk i brev-
lådan samt en sten uppe på locket på brevlådan. Detta kan vara en indikation på att 
någon vill se om brevlådan töms och på detta sätt se om någon bor i fastigheten.  

 

Varje år drabbas allt för många familjer av inbrott i sina bostäder. Mer än hälften av 
dessa sker i villor. Ett sätt att minska risken att bli utsatt för brott är att starta upp 
grannsamverkan i det eget bostadsområde. Syftet är ju att minska brottsligheten och 
öka tryggheten. Detta uppnås genom det sociala nätverk som skapas av de boende 
med syfte att samarbeta, stödja och hjälpa varandra. Senaste tiden har ett flertal nya 
Grannsamverkansgrupper startas upp i vårt område. 

Idag råder det lite osäkerhet kring hur många områden med Grannsamverkan mot 
brott som finns och fungerar i Karlskrona och Ronneby kommun. Sändlistorna med 
kontaktuppgifter till kontaktombuden är gamla och det har troligtvis skett många för-
ändringar med tiden. För att uppdatera och kvalitetssäkra konceptet Grannsamver-
kan i våra två kommuner gör vi nu ett försök att åtgärda detta. Ni som får dessa ut-
skick är uppsatta som kontaktombud i våra kontaktuppgifter. Vi önskar att ni svarar 
på bifogad svarsblankett och återsänder det sedan åter till oss så vi kan samman-
ställa och uppdatera. 

 

Stoppa tjuven 

Vi vill tipsa om några jättebra, korta filmavsnitt från Stöldskyddsföreningen om 

hur du på bra sätt kan undvika brott: Stoppa tjuven. Finns att hitta på SSF:s 

hemsida: https://www.youtube.com/user/Stoldskyddsforening. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/Stoldskyddsforening
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Lite bra och enkla saker att tänka på. 

 

Vad kan jag göra själv? 

 Använda godkända lås. Många inbrott sker via altan- eller källardörr 

 Koppla rörelsedetektorer till ytterlampor 

 Skaffa timer som tänder och släcker inomhusbelysning 

 Installera fönsterlås, även till källarfönster 

 Installera larm 

 Klippa ner häckar och skymmande vegetation så att det blir bättre insyn i träd-
gården 

 Låt leksaker ligga i trädgården som om någon just varit där och snart kommer 
tillbaka 

 Låt tvätt hänga kvar på torkvindan 

 Låt köket se ut som om du bara är tillfälligt borta. Låt lite saker stå framme 

 Vidarekoppla telefonen. Ha inget meddelande på telefonsvararen som säger 
att du inte är hemma. 

 

Vad kan jag be grannen göra när jag är bortrest? 

 Ta in posten 

 Lägga sopor i sopkärlet 

 Klippa gräsmattan på sommaren eller skotta bort snö på vintern 

 Parkera sin bil på min uppfart eller parkeringsplats 

 Tända och släcka lampor 

 Vattna blommor 

 Dra upp och ner persienner 

 Anteckna registreringsnummer på misstänkta bilar som kör runt i området 

 Gå en runda runt huset och kolla 

 Hänga tvätt på torkvindan 
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Omfattande insats mot internationella brottsnätverk 

 

Nyligen genomförde Polisen tillsammans med Kustbevakningen och Tullverket om-
fattande kontroller i flera svenska hamnar vilket innefattade hamnarna i Karlskrona 
och Karlshamn. I samband med dessa kontroller utfördes mängder med fordons- och 
personkontroller. Flera chaufförer som körde stora och tunga lastbilar greps för ratt-
fylleri. 

Genom gemensamt underrättels- och operativt arbete har flertalet individer avvisats 
vid Sveriges gränser eftersom personerna av olika skäl saknade rätt att komma in i 
Sverige. Flera personer greps då misstanke om bland annat stöld, förberedelse till 
stöld, narkotikabrott och häleri uppstod. 

Det är oerhört värdefullt att kunna stoppa dessa personer då de har haft ont uppsåt 
med att resa in i Sverige. Den typen av kriminalitet som dessa personer och ligor äg-
nar sig åt drabbar vanliga människor i form av bostadsinbrott, stöld av båtmotorer, 
bilar eller bildelar m.m.  

Sammanlagt ingick tio länder i insatsen som skedde inom ramen för EU-projektet 
EMPACT där medlemsländerna samarbetar mot organiserad egendomsbrottslighet 
och för Sveriges del leds och samordnas av Nationella Operativa Avdelningen (Noa). 
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Anmälda brott i Ronneby kommun 

Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Ronneby kommun 
2012 - 2019. 

      

   

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

0826 Stöld genom inbrott i fritidshus 26 33 12 20 11 15 25 13 

0857 Försök till inbrott från villa/radhus 6 4 3 8 6 5 4 2 

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

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

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 8 8 6 6 8 6 7 11 

Totalt 97 79 54 83 61 80 90 63 

 

Anmälda brott i Karlskrona kommun 

Nedan följer statistik över anmälda bostads- och fritidshusinbrott i Karlskrona kom-
mun 2012 - 2019. 

      

   

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0825 Stöld genom inbrott i källare, vind 104 88 72 74 52 65 77 85 

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

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

0874 Försök till inbrott från lägenhet 8 5 7 8 3 2 3 6 

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

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 8 21 13 20 14 18 20 11 

Totalt 245 224 148 172 112 128 162 147 

 

 

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, 

Katarina Johansson och Alexander Vujovic 

Kommunpolis LPO Karlskrona 

010 562 00 06, 010 562 00 05 

katarina-a.johansson@polisen.se 

alexander.vujovic@polisen.se  

 

mailto:katarina-a.johansson@polisen.se
mailto:alexander.vujovic@polisen.se
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Information från räddningstjänsten 
 

En av tio har brandvarnare som inte fungerar! 

 

 

 

 

Claes Nicklasson 

Stf räddningschef 
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Information från Länsförsäkringar. 

 

Hej grannsamverkare!  

När det är full fart inför julhelgen så passar tjuvarna på att se sig om när vi är upp-
tagna med alla förberedelser. Var extra vaksam på onormala händelser i ditt grann-
samverkansområde.  

Vi vet att en fungerande grannsamverkan minskar brott med upp till 26 %. När 
du kombinerar med att DNA-märka dina värdesaker 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 ett grannsamverkansom-
råde så köper du DNA-märkning till rabatterat pris av oss. 
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Skadeförebyggande tips  

Vattenskador är den vanligaste typen av skada i våra bostäder. Varje år inträffar över 
100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad av ca 10 miljarder. Vattenskador är 
inte bara dyra, de påverkar även miljön vid sanering och rivning. Det går åt energi vid 
torkning, transporter och materialanvändning. Att återställa en genomsnittlig vatten-
skada ger en miljöbelastning på 300 kg koldioxid, det motsvarar 150 mil bilkörning. 
Mer än var tredje vattenskada sker i köket, håll koll på utrustningen! Det finns enkla 
och billiga skydd att köpa och installera som kan förhindra eller gör så att du upp-
täcker skadan innan den blir för omfattande. Du kan läsa mer om hur du skyddar dig 
här:  

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

 

Bedrägerier ökar!  

Idag ser vi många fall av olika typer av bedrägerier. Det kan vara personer som 
ringer och försöker lura bankkunder att lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter, det 
kan vara datorer som blir kapade eller kort som blir skimmade.  

Nätbedrägerier är tyvärr vanliga. Var rädd om dina personliga uppgifter.  

Var vaksam om du blir uppringd av någon som säger att han eller hon ringer från din 
bank/försäkringsbolag eller myndighet.  

 Ställ kontrollfrågor själv.  

 Be att få nummer och ringa tillbaka.  

 Dra ner på tempot i samtalet, många som har ont uppsåt vill stressa dig till att 
fatta ett beslut     

 Känns det fel så är det stor risk att det faktiskt är fel!  

 Polisanmäl på 114 14  

 

God Jul och Gott Nytt år från oss på Länsförsäkringar Blekinge 

 

https://www.lansforsakringar.se/blekinge/privat/forsakring/forebygga-skador/
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Hör av er om ni har några frågor eller funderingar. 

 

Mats Hellman 

Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Blekinge 

Telefon: 0721 - 76 82 81 

e-post: mats.hellman@lansforsakringar.se  

 

 

 

 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      


