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Antalet bostadsinbrott fortsätter att minska
Antalet bostadsinbrott fortsätter att minska i Landskrona. Antalet anmälda
bostadsinbrott de första nio månaderna är i år det lägsta på nio år.
En del i detta har alla ni som engagerar er i grannar mot brott. Detta engagemang är
som viktigast nu under höst och vinter – högsäsong för bostadsinbrott. Det blir mörkt
tidigt samtidigt som färre människor rör sig på gatorna i bostadsområdena, vilket
innebär färre möjliga vittnen och fler inbrottstillfällen. Gå gärna ett extra varv i ditt
närområde för att öka upptäcktsrisken för eventuella inbrottstjuvar. Kan du få med
några grannar blir det både trevligare och effektivare.

Hur utvecklar vi grannar mot brott?
Under hösten kommer Amila Durakovic från Lunds universitet att genomföra en
uppföljning av arbetet med grannar mot brott i Landskrona. Syftet med utvärderingen
är att komma fram med förslag på hur vi kan utveckla vårt arbete.
Som en del i detta arbete kommer 300 hushåll som är med i grannar mot brott att få
hem en enkät. Om du är en av dem som får hem enkäten hoppas vi att du har
möjlighet att ta dig tid och svara på frågorna. Det är till stor hjälp i vårt arbete med att
utveckla samverkan mellan boende, polis, Landskrona stad och Länsförsäkringar.
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Inbrott i bil
Efter att ha minskat kraftigt under de senaste 10 åren ser vi under 2015 en viss
ökning av antalet inbrott i bil. De vanligaste ställena där människor råkar ut för inbrott
i sina bilar är på parkeringsplatser. Många inbrott görs när ägaren till bilen behöver
göra ett snabbt ärende och därför inte tänker på att ta med sig sina värdesaker. Men
det är lika viktigt att komma ihåg att inte lämna något i bilen även när det står
parkerade hemma.
Här kommer därför lite tips på vad man kan tänka på för att undvika att utsättas för
inbrott i bilen


Ta med alla värdesaker när du lämnar bilen, även om du bara ska iväg på ett snabbt
ärende.



Om du inte har möjlighet att ta med alla saker så lägg dem i bagageluckan så att de
inte syns utifrån.



Stöldbegärliga objekt är plånböcker, mobiltelefoner, datorer, GPS och bilstereor. Men
även jackor och väskor är stöldbegärliga då tjuven inte vet om det kan finnas
värdesaker i dem eller inte.
Med vänliga hälsningar

Annika Wågsäter

Anders Enqvist

Annica Hägg

Landskrona stad

Polisen Landskrona

Länsförsäkringar

Grannar mot brott – Asmundtorp
Här följer lite info från ”Villaägarna”
Vi älskar Halloween – men inte objudna gäster
Den 31 oktober firar många Halloween, så bli inte förvånad om det plötsligt dyker upp spöken som ropar
”bus eller godis” utanför din dörr. Tyvärr kan det vara andra typer av individer som också smyger omkring
i området. Höstlov och högtider gör att det finns all anledning att vara extra vaksam så att ingen bryter sig
in i huset medan du själv är borta. Som medlem i Villaägarna har du möjlighet att teckna en av
marknadens bästa Villahemförsäkringar. Hos oss ingår såväl ID-skydd, ett högt rättsskyddsbelopp och låg
självrisk.
Några tips så här inför högtider:
• Låt inte värdesaker ligga framme synligt
• Släpp aldrig in okända människor
• Om du ska resa bort, se till att någon tömmer brevlådan regelbundet
• Be grannen slänga sina sopor i din soptunna
• Skriv inte på sociala medier att du ska resa bort

Byt till vinterdäck före 1 december!
Nu är det dags igen. Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är
vinterväglag ute, det vill säga snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan (tänk på att även
vägrenen räknas till vägbanan!). Dubbdäck får användas från 1 oktober till och med 15 april.
Några tips för bilen nu när det blir vinter:
• Vinterdäck gäller under perioden 1 dec –
31 mars
• Ha gärna varningstriangel, reflexväst, bogserlina, startkablar, filt och första-hjälpen-kit i bilen
• Tag med dig varma kläder om din bil skulle bli stående efter vägen
• Se alltid till att ha ordentligt med drivmedel och gott om spolarvätska (tänk på att vägbanan ofta är
slaskig!)

Ha en underbar höst.
PS Landskrona Energi finns på församlingshemmet nu på fredag den 23/10 för att informera om ”sitt”
fiber bredband mellan kl 15-20, gå gärna dit och ställ frågor och få information.
Med vänlig hälsning
Hasse
Jaktstigen 11
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