Grannar mot brott – Jakt / Jägarområdet

Hej Grannar
söndag den 22 februari 2015
Det här med ”grannsamverkan” har varit något som har legat i tankarna under rätt lång tid, men som
åter dök upp till ytan i och med att hela byn kom på tårna i höstas. Det är kul att höra att responsen
och intresset är så stort som det verkligen är i byn just nu.
Vad är det då tänkt att vi ska göra?





I princip innebär detta inget annat än det de flesta av oss redan idag gör.
Att hjälpa grannen med soptunnan, gräsmattan och brevlådan när vi är bortresta.
Att våga fråga vem personen är som går in hos grannen när denne inte är hemma,
Fråga varför någon tar ett foto med mobilen på mitt hus?

Kort sagt vara nyfiken på personer och händelser i grannskapet som inte tillhör det normala.
Vad får vi i gengäld?






Vi får skyltar att sätta upp i området, som visar att här är vi grannar som bryr oss om
Vi får månadsvisa informationsbrev från polis mfl om vad som händer i vår närhet
Vi får SMS information om något akut inträffar i vår närhet
Vi får årlig tidning om grannsamverkans aktiviteter
Vi får lära känna våra grannar

Vad kostar det?
Grannsamverkan är avgiftsfri!

Den enda kostnaden är lite av din tid och omtanke
Vad kan vi göra hos oss själva?
TV3 sänder nu under våren 2015 en serie på torsdagar kl 20:00 som heter ”Stoppa tjuven”.
Programmen handlar om hur du som privatperson ska kunna skydda dig mot diverse brott. Här tar
man här hjälp av gamla tjuvar som visar på våra brister och hur tjuven tänker. Just detta var också
något man berättade om på uppstartsmötet.









Hur ser det ut hemma hos oss?
Om jag var inbrottstjuv, var och hur skulle jag ta mig in i mitt hus?
Har jag godkända lås på ytterdörrar?
Hur ser mina lås ut på altandörrarna?
Går det att på ett enkelt, snabbt sätt att ta sig in och ut utan nyckel?
Har jag godkända fönsterlås?
Har jag larm? Till vem går larmet? Någon som kan rycka ut och larma vidare?
Har jag lampor som tänds av rörelse eller tidur både ute och inne?
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Ser det ut som om någon är hemma? Både utomhus och inomhus?
Låsbar brevlåda? Själva har vi precis köpt ny brevlåda, dock inte en låsbar dito. Vi pratade om
detta på jobb, och då nämnde en kollega till mig, att deras område tyvärr varit utsatt för
poststöld och identitetskapning. Kanske något att tänka på? 

Brandsäkerhet
Hur har ni det? Har ni…







Brandvarnare, med hyfsat friska batterier?
Hemma hos oss byter vi batterier varje 1:a advent.
Tänk på att brandvarnare är färskvara och bör bytas med jämna mellanrum
Brandsläckare? Minst 6kg, och helst av pulvertyp. Biltema säljer släckare för ca en rimlig peng
Brandfilt? Att använda för att kväva eld på exempelvis spisen
Timer till kaffekokare och strykjärn? Glömma kan vi alla göra…
Brandstege, från ovanvåningen? Det finns enkla sådana, typ repstege fast med kedjor som
man kan haka fast i fönsterkarmen för att sedan klättra ut. Finns i välsorterade
byggmarknader.

Dokumentera
En annan punkt som de tog upp på mötet var vikten av att dokumentera era värdeförmål. Idag är det
med teknikens hjälp väldigt enkelt att dokumentera sina värdeföremål. De flesta av oss har en
mobiltelefon med både stillbildskamera och filmkamera i. Gå runt i huset och filma vad ni har, prata
gärna under tiden och beskriv vad ni ser. Dra ut lådor och filma innehållet. Spara filmen på ett säkert
ställe utanför hemmet, exempelvis hos någon nära släkting ( föräldrar eller barn ) så att inte filmen
försvinner vid en ev brand eller ett inbrott. Lagra INTE filmen i ”molnet” dvs på internet, där kan
tyvärr obehöriga i värsta fall komma åt att se vad ni har.
Märkning
Ta kontakt med ert försäkringsbolag, de kan kanske hjälpa till att låna ut utrustning för att märka
värdeföremål.
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I tidningen ”Vi i Villa” fanns nedanstående artikel om just tips på vad man kan tänka på för att
skydda sig från inbrottstjuven.
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Vad har hänt i vår närhet senaste tiden?
Nu när jag har varit runt och pratat med er så har några stycken nämnt att man sett en skåpbil som
betett sig lite underligt i gatorna, den verkar som om den har letat efter något eller någon. Tyvärr har
man inte några närmare detaljer på bilen eller person/erna i den, och det kan även vara så att detta
inte alls är mysko på något sätt.
Facebookgruppen ”Grannsamverkan i Asmundtorp”
Jag vill starkt betona att Grannar mot brott i vårt område och facebookgruppen inte på något sätt är
samma sak. Däremot kan vi självfallet dra fördelar av varandra. Jag låter er själva dra slutsatserna av
vad som står på den internetsidan, men här senaste månadens aktiviteter på FB gruppen:
Postat 20/2
Skoavtryck från obehörig i rabatt på Nissebo.
Postat 10/2
Robin DjBana Henriksson
den 10 februari kl. 23:55 · Har redigerats

Vi på Vikinglarm AB har idag skapat ett erbjudande för Asmundtorpare.
500 kr rabatt när ni handlar larm eller kameraövervakning för minst 3000 kr.
Vikinglarm startades i Asmundtorp 2006 och har fortsatt växa genom åren som gått. Vår
vision är densamma idag som för 9 år sedan, prisvärda och säkra larmsystem som alla ska ha
råd med. Larm.och kamerasystem utan fasta månadskostnader eller abonnemangsavgifter.
Koden är helt enkelt Asmundtorp, och anges i kundvagnen på www.vikinglarm.se, per
telefon: 0418-33 29 50 eller vid besök på plats:
Bryggerivägen 152
25341 Vallåkra
Hemlarm, Villalarm, Inbrottslarm, GSM larm, Trådlöst, Larmsystem
Vi på Vikinglarm är experter inom larm. Vi har hemlarm, villalarm, inbrottslarm mm. Våra produkter
är helt utan månads- och abonnemangskostnader.
vikinglarm.se|Av Vikinglarm AB
kommentar av HS 22/2 2015
Jag sponsrar inte smygreklam på detta sätt men tänkte att någon av er i området kanske var
intresserade av detta tips
Postat 5/2
den 5 februari kl. 08:31 · Asmundtorp

Fotspår utanför ett antal hus vid kustvägen. Upptäcktes tidigt Torsdag morgon.
Polisen larmad. Kommer att patrullera extra under dagen. Håll ögonen öppna.
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Postat 19/1
6 tim · Asmundtorp ·
Grannar mot brott: Bostadsinbrott på Nordanvägen fredag kväll klockan 20.30. Okänd har tagit sig in
genom att krossa ett köksfönster. Upptäckt av granne, ingen hemma. I jämförelse med tidigare år är
det färre inbrott men vi befinner oss i den mest utsatta årstiden. Informera gärna era grannar och
hjälps åt att hålla ögonen öppna.
Med vänlig hälsning,
Polisen och Landskrona stad

Tips
Rips om skydd mot identitetskapning.

Brevo har blivit Kivra
Det innebär att du nu loggar in här på Kivra för att läsa dina brev!
Så här gör du första gången du loggar in på Kivra:
1.
2.
3.
4.

Klicka på “Kom igång med Kivra!” nedan.
Fyll i ditt personnummer och den e-post du registrerat i Brevo, klicka på “Återställ lösenord”.
Du kommer då få ett mail, klicka på länken “Ändra lösenord” i mailet.
Välj ett lösenord som du sedan använder tillsammans med din e-post när du loggar in på Kivra!

Inklistrat från <https://www.kivra.com/brevo/nyabrevo.html>

https://www.kivra.com/#/?locale&landing=default

Artikel i DN om ID-stölder
Blogginlägg • 2015-01-26 15:49 CET
http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/t_next_gen_article_large_480/qezigv1wdkcqutex6vry.jpg

Idag skriver DN om rekordhöga siffror gällande bedrägerier med stulna identiteter, att fler och fler
blir drabbade av ID-kapningar samt en ökning av påföljande identitetsspärrar. Bara under 2014 ökade
antal identitetsspärrar med 48% som en konsekvens av bedrägerier. DN skriver även att det är svårt
att skydda sig helt mot identitetskapningar även om man spärrat sitt personnummer, men att det
finns sätt att försvåra förebygga samt upptäcka eventuell ID-kapning i tid.
Antibedrägeriexperten Anna Bürlow på UC (Upplysningscentralen) ger viktiga råd; lås din
brevlåda när du reser bort och tänk på att ditt personnummer är en ID-handling. Det
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viktigaste rådet är att man skaffar sig en bra bevakningstjänst så att du snabbt får information om
någon kommit över ditt personnummer och eventuellt missbrukar det. Läs artikeln i DN.
→ Med Kivra håller du dig uppdaterad och informerad om någon gör en kreditupplysning på ditt
personnummer, du får nämligen en e-postavisering så fort du får ett nytt brev i Kivra och kan
därmed snabbt ta del av upplysningen var du än befinner dig. Har du inte en digital brevlåda kan det
ta upp till fem arbetsdagar innan kreditupplysningen kommer hem till din fysiska brevlåda.
Avslutningsvis vill vi tipsa om en kort intervju vi tidigare gjort med Anders Olofsson, som är nationell
samordnare vid Stockholmspolisens bedrägerirotel, läs intervjun här.
Inklistrat från <http://www.mynewsdesk.com/se/kivra/blog_posts/artikel-i-dn-om-id-stoelder-32734>

Asmundtorps byalag
Eftersom Grannsamverkan samarbetar med Asmundtorps byalag tänkte vi slå ett litet slag för den
verksamheten också. Byalaget är en ideell förening vars målsättning är att vara en länk mellan de
boende i Asmundtorpsbygden och kommun / myndigheter. Byalaget skall även verka för en positiv
och attraktiv atmosfär för invånarna. Detta hoppas vi att uppnå genom olika aktiviteter och att vara
ett bollplank gentemot de styrande för att se till att våra intressen tillvaratas.
På Byalagets hemsida kommer vi att presentera vad som händer i byn och vilka aktiviteter som är på
gång. På hemsidan kommer du även att hitta mer allmän information kring grannar mot brott.
Du hittar byalagets hemsida genom www.asmundtorpsbyalag.se
Sidan kommer att uppdateras med ny layout inom den närmaste tiden. Vi finns också på Facebook
https://www.facebook.com/pages/Asmundtorps-Byalag/192899400774572

Uppstartsmöten
Några områden har redan haft sina uppstartsmöten, andra kommer att bli kallade under våren.

