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DNA-märkning
Operation Märkning startade redan på 70-talet. Det finns två syften med att märka sina föremål: dels
fungerar det förebyggande eftersom det gör saker mindre stöldbegärliga då de är svårare att sälja,
dels ökar det möjligheterna att få tillbaka stulna eller borttappade föremål.
Sedan en tid finns ett nytt sätt att märka dina saker. Du kan använda dig av DNA-märkning.
Stöldskyddsföreningen har tagit fram en film med information om hur DNA-märkning fungerar och
var du kan applicera den. Hör med ditt försäkringsbolag, de kan ha avtalspriser med leverantörer av
DNA-märkning.
Se filmen
Tjuvens tips
På stöldskyddsföreningens hemsida finns en intervju med Johan 47 år, tidigare grovt kriminell. Idag
är Johan föreläsare och klientcoach på Fryshuset, där han hjälper avhoppade gängkriminella till ett
brottsfritt liv. Han är även aktuell som en av experterna i TV-programmet ”Stoppa tjuven” på TV3.
Johans 5 bästa tips:
1. Grannsamverkan är avgörande. Ifrågasätt och prata med människor du inte känner igen.
2. Lägg inte värdesaker synligt – det lockar tjuven att gå in. Finns det inget intressant framme
går tjuven förmodligen någon annanstans.
3. Se över låsen på dörrar och fönster och säkra ALLA ingångar i hemmet.
4. Förlita dig inte till 100% på ett larm. Var medveten och tänk på småsaker.
5. Tänk på var du förvarar saker hemma. Ha inte kontokort och pass i lådor – det finns
enkla och billiga värdeskåp. Om det är jobbigt för dig själv att hitta passen så är det
jobbigt för tjuven med.
Hasse Schönbeck
Jaktstigen 11.
tfn 070-548 73 36
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Här hittar du hela intervjun.
Med vänliga hälsningar
Annika Wågsäter

Anders Enqvist

Annica Hägg
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Polisen Landskrona

Länsförsäkringar Skåne

Facebook – Utdrag maj
20150527
Susanne Peltohaka
8 tim
Vi har haft påhälsning i natt, i vår tillbyggnad på Södra Rönnebergavägen. Någon har klättrat in
genom fönstret, synes spår från gympa skor. Dörren var olåst men inte använts. Inget har försvunnit
inne men en 2 m långstege med krok (för upphängning på tak) som låg utanför har man tagit med sig,
kanske man behövde den på nästa ställe. Om någon hittar en stege på vift i byn så kanske det är
våran. Otrevligt!!
Gilla · Kommentera
Carola Vajda
den 18 maj kl. 17:22 · Har redigerats
Se upp!
I dag när jag kommer hem från jobb berättar min dotter att här i dag knackade på dörren och hon
öppnar och 2 hucklekärringar står utanför dörren och frågar om vi har cyklar att sälja, detta var under
förmiddagen förmodligen romänier, den ena hade lila huckle och den andra svart huckle. Se upp och
håll koll så ni har era cyklar.
Gilla · Kommentera

Härslövs byaförening 2015-05-27
Fredrik Johansson
4 tim
Vit skåpbil, stege på taket. Engelsktalande man åker omkring och erbjuder tjänster att göra vid tak
bla. Lurendrejare.. Så gå inte på det. Var hos oss på vallåkravägen idag kl 15.00
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