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Information från polisen 
 

Hej alla grannsamverkare. 

Hoppas att ni alla haft en härlig sommar. Nu har hösten smugits sig på och med det 
även mörkret. Vår erfarenhet är att risken blir högre att utsättas för inbrott under hös-
tens mörka månader så vi kommer nedan att ge information om tips och råd så ni 
tillsammans gör vad ni kan för att skydda er.  

En stor eloge till er väldigt aktiva grannsamverkansområden, ni gör en stor skillnad 
och ni är bra på att skicka in tips på konstigheter i områdena till polisen.  

 

Här kommer tips och råd som skyddar dig och din egendom för inbrott: 

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut 
även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en 
rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-/radhusområden eller i flerfa-
miljshus. 

 Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om 
ni är borta mer än några dagar). 

 Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det 
är mörkt ute. 

 Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-
apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa gran-
narna med för hög volym. 

 Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altan-
dörrar. 

 Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om 
den sticker ut. 

Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehål-
ler post. 

 Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. 
Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten. 
Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro. 

 Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och par-
kera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut. 

 Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så 
att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i 
ditt eller dina grannars hus. 
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 Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på 
uteplatsen. 

 Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när 
du reser bort. 

 Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är 
bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina in-
lägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl). 

 Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste 
gömställen kan avslöjas. 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksa-
ker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera 
under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag 
efter dag. 

 

Märkning 

Du kan skydda dina ägodelar genom att försvåra för tjuven att alls komma in i din 
bostad. Men du kan också försvåra vidare försäljning genom att märka dem. Möjlig-
heten att få tillbaka din ägodel ökar också om den är märkt då polisen kan härleda 
den till dig när de beslagtagit stöldgods. På marknaden finns märkprodukter/tjänster 
som du kan märka dina ägodelar med. OBS! Var försiktig när du märker konst och 
antikviteter och anpassa märk metoden till det som ska märkas. Gravyr t ex kan för-
störa värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremålen. 

 

Inventarielista 

Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika stöld-
skyddsregister på marknadenalternativt göra en egen inventarielista som du komplet-
terar med detaljerade fotografier eller filmer på stöldbegärliga föremål. Förvara inven-
tarielistan och bilder på en annan plats än i hemmet, t ex i bankfacket om du inte 
lägger dem i ett register. Att lista sina ägodelar gör det också lättare i kontakten med 
ditt försäkringsbolag om det skulle uppstå en skada, t ex inbrott eller brand. Se också 
till att ha värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla föremål. Förvara 
även kvitton och värderingsintyg på en säker plats. 
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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 16 

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

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 10 

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

Totalt 97 79 54 83 61 80 90 59 
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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 57 

0826 Stöld genom inbrott i fritidshus 74 66 31 25 22 18 37 17 

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 5 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 42 35 18 32 15 18 18 11 

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

Totalt 245 224 148 172 112 128 162 102 

 

 

Hälsningar,  

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  
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Information från räddningstjänsten 
 

Räddningstjänsten varnar för bluffsamtal 

Räddningstjänsten varnar för företag som ringer till privatpersoner och vill 
sälja rengöring av ventilationskanaler. Försäljarna påstår att det är ett lagkrav 
men det stämmer inte. 

 
Senaste veckorna har bluffsamtal förekommit om lagkrav på att genomföra ventilat-
ionsresning i villor. Företagare ringde upp privata fastighetsägare (framförallt äldre 
personer) och försökte sälja in tjänster som omfattar rengöring av im- och ventilat-
ionskanaler. Försäljarna påstår att det är lag på den här rengöringen. Vilket inte 
stämmer, lagen togs bort år 2004.  
Det finns krav på ventilationskontroll, men detta gäller andra typer av byggnader, ex-
empelvis flerbostadshus. Mer info om detta hittar du på Boverkets hemsida. 
Det är naturligtvis bra att rengöra både köksfläkt och ventilation, men detta är ett an-
svar för dig som fastighetsägare. Om du behöver hjälp rekommenderar vi att ni kon-
taktar något lokalt seriöst företag som är etablerat i regionen. 

 

Så undviker du telefonbedrägerier  

·    Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter 

och koder är nycklar till dina pengar. 

·    Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontak-

tar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon. 

·    Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få 

ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. 

·    Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om 

dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig. 

·    Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. 

Polisanmäl alltid. 
Källa: Polisen 

 

Claes Nicklasson 

Stf räddningschef 

 



 

 

 

  

GRANSAMVERKANSNYTT • SEPTEMBER 2019 

 

Faktaansvarig:  

 

 

Information från Länsförsäkringar. 

 

Hej Grannsamverkerkare. 

Hej grannsamverkare! 

Datorer, kameror, cyklar, barnvagnar, sportprylar, redskap mm 

Våra hem är fyllda med värdefulla och stöldbegärliga saker.  

Vi rekommenderar därför att ni stöldskyddsmärker era saker med DNA-märkning.  

Medlemmar i grannsamverkan köper DNA-märkning till rabatterat pris, 
395kronor/paket. 

Stöldskyddsmärk era värdesaker! 

En aktiv grannsamverkan i kombination med dna-märkta värdersaker minskar brott 
med upp till 50%. Genom att använda DNA-märkning får du en avancerad stöld-
skyddsmärkning med både DNA-kod och mikropunkter. När du registrerar din unika 
DNA-märkningssats så blir den är spårbar för polisen, även internationellt. 

Märkningen är enkel och smidig att använda. En märksats räcker till ca 25st föremål i 
olika storlekar. Glöm inte att göra en förteckning över vad du har märkt och var nå-
gonstans märkningen sitter. 

Märksatsen innehåller:  

 1 behållare med 3 ml MärkDNA märkningsvätska innehållande en  
unik DNA-kod och cirka 1000 mikropunkter med en unik sifferkod. 

 20 varningsdekaler för mindre föremål och 5 st stora dekaler för större före-
mål. 

 4 varningsdekaler för fönster och dörrar. 

 I priset av märksatsen ingår också obegränsad registreringstid utan årsavgif-
ter.  
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Vintersäkra ditt fritidshus 

För många är det en dröm att få spendera lediga sommardagar i ett alldeles eget fri-
tidshus.  

Nu börjar det bli dags att förberda dessa inför vintern. 

Här kommer två tips på hur du kan undvika att drabbas av vattenskada eller stöld 
under vintervilan. 

1. Stäng alltid av vattnets huvudkran innan du lämnar huset. En av de vanligaste 
skadorna i just fritidshus är att rör, toalettstol eller varmvattenberedaren fryser 
sönder när husen får stå kalla under vintern. Så vårt första tips är att antingen 
låta värmen vara minst 15 grader i huset eller att tömma hela vattensystemet 
och förse alla vattenlås med frostskyddsvätska.  

2. Vårt andra tips är att aldrig lämna kvar stöldbegärlig egendom som kan locka 
till inbrott och skadegörelse. Ta med dig dyra tv-apparater, smycken, motorsåg 
och åkgräsklippare hem.  

Låt de inte stå kvar och fresta tjuven. Ta gärna hjälp av varandra genom att titta till 
både ditt och grannens hus under vintern. 

 

Hoppas dessa två enkla tips leder till att du får njuta av ditt fritidshus direkt när vårso-
len tittar fram nästa år.  

 

Reflexer 

Nu när höstmörkret börja lägga sig så är det viktigt att man syns. Därför så rekom-
menderar vi att man använder reflexer, en eller flera, när man är ute denna årstid. 

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är 
mörkt. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för 
en olycka betydligt.  

Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd.  

Observera att du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag. Dessutom blir bi-
lens bromssträcka längre, ofta 2-4 gånger längre än vid normalt väglag.  

En bra reflex ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att ge tillräcklig reflektion.  

 

Var rädda om er där ute i höstmörkret.  
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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  

 

 
  

 

 

 

  
 
    
 
 
 
 

 

                                      

http://www.lansforsakringar.se/blekinge

