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Hej Grannar 

söndag den 24 januari 2016 

Hoppas att ni alla har haft en riktig härlig helg,  

Här kommer årets första nyhetsbrev från LF / polisen och kommunen.  
Men innan dess... 

I veckan dök det upp ett tips på Facebookgruppen ”Grannar mot brott i Asmundtorp” 

Det är tydligen en ”app” du kan ladda ner till din smartphone som nästan gör samma sak som vår 

facebookgrupp.  Om denna app kan du läsa mer på internetsidan www.trygve.se  

**Inklippt info från FB GMBATORP** 

Victoria Klöverberg 

den 20 januari kl 15:43 · Facebook Groups for Android 

Hittade denna sida på nätet kan det vara något. Kostar inget för privatpersoner. 

 Trygve Appen för Digital grannsamverkan 2.0. Samverka för trygghet i närområdet, hemmet 

och för nära och kära. www.trygve.se 

Kommentarer 

Verkar vettig.....men e den förankrad hos polis å dyl eg... 

Roger Ask har svarat · 2 svar 

Finns en grupp redan där som heter grannar mot brott i asmundtorp.....vem som startat den vet jag 

inte....bara för folk å gå med....ladda ner gott folk  

Ingela Brodin har svarat · 1 svar 

Per Nystedt är en av upphovsmännen till denna app, han skrev nåt om den här i gruppen förra året. 

Jag hade ett längre samtal med honom förra sommaren, och är den som startade upp gruppen. Han 

är säkert tillgänglig för svar på ev. frågor rörande appen. 

**Slut Inklippt info från FB GMBATORP** 

 

 

http://www.trygve.se/
https://www.facebook.com/groups/335378639946490/permalink/548075545343464/
http://www.facebookgroups.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trygve.se%2F&h=RAQGOD_Fp&enc=AZMu7ulHyCeMWDuQUOP3LVqaLYdCbv0kSQV1ZN-WPnsJrNjqm4odhTWNznMSO9oTCe7jSD5a2LRavjbUZmJDD8CeqpRZgXFd30HrKe9ICKOiFcRBggHcYFsWIPxXRFM8Py5eSz2b5T67Mr_UrZlz4JC_wLGl_8OSZoWb2UKNW4pWu_rtcW5MTpvvuffmvQI6D6g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trygve.se%2F&h=RAQGOD_Fp&enc=AZMu7ulHyCeMWDuQUOP3LVqaLYdCbv0kSQV1ZN-WPnsJrNjqm4odhTWNznMSO9oTCe7jSD5a2LRavjbUZmJDD8CeqpRZgXFd30HrKe9ICKOiFcRBggHcYFsWIPxXRFM8Py5eSz2b5T67Mr_UrZlz4JC_wLGl_8OSZoWb2UKNW4pWu_rtcW5MTpvvuffmvQI6D6g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trygve.se%2F&h=ZAQEoFqhK&enc=AZOrAybqGP5utFDWkUpORKb9oVayyL_-fDaifv7hSwE9pqRBA236ibhwNhbMmTnpVVfQTlzluvIijwagmmYbpR6_n0KQNayCZVKvj8VEDS8fIgoD7i61s6ldgMm6ZqgPVdirfovmqJtfwdmTDkW0v47uq2VS4Ac49hKiUJXgCQoL14KSQCTGtjGyk4rGvWaebWI&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.trygve.se%2F&h=RAQGOD_Fp&enc=AZMu7ulHyCeMWDuQUOP3LVqaLYdCbv0kSQV1ZN-WPnsJrNjqm4odhTWNznMSO9oTCe7jSD5a2LRavjbUZmJDD8CeqpRZgXFd30HrKe9ICKOiFcRBggHcYFsWIPxXRFM8Py5eSz2b5T67Mr_UrZlz4JC_wLGl_8OSZoWb2UKNW4pWu_rtcW5MTpvvuffmvQI6D6g&s=1
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**Repris** 

I övrigt så har det under veckan dykt upp lite youtube filmer från polisen i skåne, angående om hur 

du skyddar dig mot brott. Se länkar nedan 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLETfum1Vg4-9dsDHSCms6hoN0lHok5U_P  

https://www.youtube.com/watch?v=oYcitJS4ptk  

http://www.samverkanmotbrott.se/  

Här kommer en länk från ”Villaägarna” om hur du gör vid brand 

http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Brand-Lat-det-inte-borja-

brinna/?utm_source=anpdm.com&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_cam

paign=Nyhetsbrev&pe_data=D41415D4776414B5D46764042504471|16181057  

***Slut repris*** 

 

Om brand handlar också årets första infobrev om… Läs mer nedan 
// Hasse 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLETfum1Vg4-9dsDHSCms6hoN0lHok5U_P
https://www.youtube.com/watch?v=oYcitJS4ptk
http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Brand-Lat-det-inte-borja-brinna/?utm_source=anpdm.com&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_campaign=Nyhetsbrev&pe_data=D41415D4776414B5D46764042504471|16181057
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Brand-Lat-det-inte-borja-brinna/?utm_source=anpdm.com&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_campaign=Nyhetsbrev&pe_data=D41415D4776414B5D46764042504471|16181057
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Brand-Lat-det-inte-borja-brinna/?utm_source=anpdm.com&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_campaign=Nyhetsbrev&pe_data=D41415D4776414B5D46764042504471|16181057
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Grannar mot brott 
Månadsbrev – januari 2016 

Glöm inte att testa din brandvarnare 

De flesta av oss är medvetna om att vi regelbundet ska kolla våra brandvarnare så 
att de fungerar. Men det är så lätt att glömma eller tänka att det gör jag imorgon.  

 Genom att gå in på skyddadigmotbrand.se kan du på två minuter ordna så att du får 
en automatisk påminnelse om att det är dags att testa din brandvarnare.  

Hur många brandvarnare bör jag ha i mitt hus? 

Brandvarnare är en billig livförsäkring. Men hur många bör jag sätta upp i mitt hus för 
att ha ett fyllgott skydd? De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en 
brandvarnare i närmsta rum intill köket för att få en så tidig varning som möjligt, om 
det börjar brinna i köket. Om den sätts upp i köket ökar risken för oönskade larm.  

Ha även brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larmsignalen på natten 
när du sover. Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per 
våningsplan. Kapaciteten för en brandvarnare är 60 kvm. Är bostadsytan större bör 
det du sätta upp flera brandvarnare. Faktorer som kan öka behovet av antalet 
brandvarnare är dörrar som hålls stängda, olika takhöjder och stora ytor, det vill säga 
saker som hindrar eller fördröjer röken från att nå brandvarnaren.  

 Vissa larm, kameradetektorer och brandvarnare går att koppla samman. Det 
möjliggör för larmcentralen att tidigt kunna verifiera att det finns rök i rummet och 
larma räddningstjänsten.  

En brandvarnare indikerar att batterier börjar ta slut i ca 48 timmar. Det innebär att du 
alltid bör kontrollera brandvarnarna när du varit hemifrån i mer än två dagar. 

 Med vänliga hälsningar  

Annika Wågsäter             Anders Enqvist               Annika Hägg 

Landskrona stad             Polisen Landskrona        Länsförsäkringar 

 

 

 

https://skyddadigmotbrand.se/

