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Hej Grannar
söndag den 13 november 2016

Grannar mot brott
Månadsbrev – september 2016
Inbrottstestet
Hur inbrottssäker är du? Gör stöldskyddsföreningens test så får du veta om du är
inbrottstjuvens favorit eller hens värsta mardröm!
Klicka här så kommer du till testet.
(https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsradgivning-forprivatpersoner/inbrottstestet/)

Reflex, en enkel och billig livförsäkring
Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i
dagsljus. Redan i skymning ökar risken. Att bära reflex är en enkel och billig
livförsäkring. Nedan hittar du tips på vad du ska tänka på för att synas bra i
höstmörkret.
Vilka reflexer är godkända?
I handeln finns mängder av olika reflexprodukter, och det är inte alla som håller
måttet. En godkänd reflex ska:



var minst 15 kvadratcentimeter.
ha CE-märkning, vilket ska anges på förpackningen eller
bruksanvisningen.

Fungerar min gamla reflex?
Reflexer håller inte hur länge som helst. Normal livslängd är ungefär tre år. Så här
kan du kontroller om en reflex fortfarande fungerar:


Häng upp den gamla reflexen och en ny reflex i ögonhöjd i ett mörkt rum.



Lys på reflexerna med en ficklampa på minst fyra meters håll.



Släng de gamla reflexerna om de är märkbart sämre än de nya.
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Hur ska jag bära reflexen?
Reflexerna ska helst sitta på rörliga delar av kroppen och vara synliga från flera håll.
Det är bra om reflexen sitter längst ned
på benen eller armarna.
Glöm inte hunden
Kom ihåg att sätta reflexer på hunden när du ska ut och rasta den.
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Månadsbrev – augusti 2016
Vägglöss
Under 2000-talet har vägglössen blivit allt vanligare i Sverige. Den främsta orsaken
till detta är att vi reser mer och mer. Vägglössen gömmer sig under dagen i sängen,
sängbord, väggsprickor och bakom lister och tapeter. Några kännetecken är; svart
spillning, blodfläckar på lakandet och torkade skalbitar.
ATT TÄNKA PÅ
Under resan





Ta med dig några platspåsar att lägga kläder i – vägglöss kan inte ta sig
igenom plast.
Lägg aldrig väskan på eller under sängen, placera den istället högt och långt
bort från sängen.
Låt dina kläder ligga kvar i väskan, packa inte upp dem.
Lägg tillbaka kläder som du använt i väskan, sprid dem inte i rummet.

När du kommer hem



Tvätta alla kläder när du kommer hem, helst i 60 grader. Textilier som inte tål
tvätt, lägg dem i en plastpåse i frysen i tre dygn.
Dammsug resväskan och kasta sedan dammsugarpåsen.

Får du problem med vägglöss hemma behöver du hjälp med sanering. Bor du i villa
ringer du ditt försäkringsbolag för att få råd. Bor du i lägenhet kontaktar du
hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.
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Anmälda brott
Antalet bostadsinbrott har de senaste fem åren (januari – juni) legat runt 70 stycken.
Det som gör att 2015 utmärker sig i positiv bemärkelse är lägenhetsinbrotten som var
få under förra året. Totalt sett har antalet bostadsinbrott minskat de två senaste åren
och vi är övertygade om att Grannar mot brott är en av anledningarna.
Antalet cykelstölder har kontinuerligt minskat de fem senaste åren. Ett bra sätt att
skydda sin cykel är att låsa fast den vid ett fast föremål med ett block- eller vajerlås.
En nyligen genomförd undersökning visar att den klart övervägande delen av de
cyklar som stjäls är olåsta eller bara låsta med ett vanligt cykellås.

Bilstölder och stölder ur bilar har minskat i takt med att biltillverkarna har gjort det allt
svårare att ta sig in i bilarna samtidigt som bilägarna blivit bättre på att ”tömma bilen
själva”. En bil utan något intressant så som väska, kasse, paket eller dylikt som är
synlig utifrån är heller inte intressant för tjuven.
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Glöm inte grannlappen
Kärnan i grannar mot brott är en samverkan mellan de boende i ditt område. Det kan
till exempel handla om att be en granne att ha lite extra koll när du åker iväg på
semester. Vattna blommor, klippa gräsmattan, hämta in posten och så vidare. Glöm
inte bort att använda dig av grannlappen när du får hjälp av din granne (se bifogad
fil).
Grannlappen lämnas till den som ser efter ditt hus då du är bortrest och ger bland
annat information om hur länge du blir borta och vem grannen ska kontakta om något
händer med ditt hus under din semester. Tänk efter om DU vill bli kontaktad direkt
om något inträffat eller har du någon annan som kan hantera det akuta skedet och
att du kontaktas först sista resdagen för att inte få din semester förstörd?

Gasol i hemmet
På senare år har gasolgrillar har blivit allt vanligare i våra svenska hem. För att inte
råka ut för en olycka finns det ett par saker som du bör tänka på.








Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns
sprickbildningar, byt!
Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en
brandsläckare nära tillhands.
Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll,
byggnader, vedhögar.
Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och
matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja
brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.

https://www.dinsakerhet.se/filmer/sakrare-hemma/farliga-amnen/gasol-i-hemmet/
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Annica Hägg
Länsförsäkringar

Info från Asmundtorps byalag
Jag kan ju inte låta bli att skriva ett par rader från Byalaget…
Vad har byalaget åstadkommit så här långt under året?
Byalaget har:






Haft möten med övriga föreningar i byn och även haft möte med Fritids och
parkförvaltningen i Landskrona Stad
Arrangerat valborgsmässbål på Rönneberga backar
Haft bakluckeloppis på torget
Arrangerat midsommarfirande i ”hålan”
Samarrangerat ”Asmundtorpsdag med skördegille” tillsammans med övriga
föreningar i byn
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Arrangerat ”Byaknatet” där insamlade medel gick till forskningen om ”ALS - Amyotrofisk
lateralskleros”

Vad är på gång framöver?
Just nu funderar vi tillsammans med hembygdsföreningen och övriga aktörer i byn om vi kan ha
någon enkel form av julmarknad i början av december. Tanken är i så fall att i liten skala anordna
något på hembygdsgården. Återkommer med mer info när vi funderat klart.

Det var nog allt för denna gång.
Ha en riktigt underbar höst och glöm inte reflexerna och se över belysningen på både cyklar och
andra fordon.
PS En god bok, under en filt i soffan med en kopp varm choklad, sätter guldkant i höstmörkret. ds.
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