
     Grannar mot brott     

  

 

Hej Asmundtorp 

söndag den 13 mars 2016 

Halloj alla så här på söndagskvällen, hoppas att ni alla har haft en underbar helg.  

 

Grannar mot brott 
Månadsbrev – februari 2016  

ANNIKA.WAGSATER@landskrona.se  

2016-02-29  

Utredning grannar mot brott 

Under hösten 2015 studerade Amila Durakovic från Kriminologiprogrammet i Lund 
det arbete som bedrivs inom grannar mot brott i Landskrona. Studien avslutas med 
förslag på hur vi i Landskrona kan utveckla vårt arbete. Utifrån Amilas förslag 
kommer vi under våren att se över hur vi organiserar  och bedriver arbetet inom 
grannar mot brott.  

Har du synpunkter eller kommentarer som du vill att vi tar med oss in i detta 
utvecklingsarbete är du hjärtligt välkommen att lämna dem via 
annika.wagsater@landskrona.se  

Här kan du läsa utredningen. 

 

 Polisanmälda brott 2015 

Siffrorna för hur brottsligheten såg ut föregående år har nu presenterats på 
brottsförebyggande rådets hemsida. Vi har här valt att titta närmare på de brott som 
man framför allt kopplar till boende; bostadsinbrott, stöld från bil och cykelstölder.  

Vi kan konstatera att antalet cykelstölder klart minskat medan antalet bostadsinbrott 
ligger kvar på samma nivå som föregående år. Antalet stölder från bil har ökat i 
förhållande till 2014 års siffror, men ligger i nivå med åren 2010-2013.  
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Med vänliga hälsningar 

  

Annika Wågsäter             Anders Enqvist               Annika Hägg 

Landskrona stad             Polisen Landskrona        Länsförsäkringar 
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 Från Stöldskyddsföreningen kommer 5 tips om hur du undviker 

bedrägerier på annonsmarknaden. 

1. begära legitimation samt originalkvitto på varan från den du köper av 

2. aldrig betala i förskott– du kanske aldrig får varan 

3. använda näthandelssajternas lösningar för säkra betalningar/leveranser 

4. vid köp av fordon - kontrollera att det inte är anmält stulet 

5. stöldskyddsmärkning ska vara registrerad på den som säljer 

- Var också vaksam på om priset är orimligt lågt, och om den du ska köpa av vill stressa på 

affären eller börjar tala om andra varor som hen också har till försäljning, tipsar Lotta 

Mauritzson. 

Mer nyttigheter kan du läsa på SSF:s hemsida 
 

Direktlänk till nyhetsbrevet får du här>>> 

http://www.bwz.se/ssf/b.aspx?l=c50dee86-0ff5-4e39-88a4-c94be1f79ab0&r=69107&rcrc=AC637603  

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/pressrum/pressmeddelanden-2016/fem-tips-om-hur-

du-undviker-bedragerier-nar-du-handlar-pa-

natet/?utm_source=Nyhetsbrev+privat&utm_medium=email&utm_campaign=mars 
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