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Hej Grannar – September 2015 

lördag den 5 september 2015 

Då är sommaren över för denna gång och nu går vi mot höstens  

vackra färgfyrverkeri! 

 
 Jag hoppas att ni alla har haft en underbar sommar trots det tidvis mindre trevliga vädret. 

Under våren och sommaren har det också cirkulerat lite funderingar kring bredband via fiberkabel i 

byn… Jag har tidigare på uppmaning av er, skrivit lite om detta, men har inte riktigt haft tid att ta tag i 

det på riktigt än. 

Vi tog upp det i ett styrelsemöte med byalaget, men där kändes det som ett lite för stort projekt att 

driva, då olika områden i byn har olika önskningar och kommit olika långt i tankarna kring detta. 

Därför blir det nog en snabbare hantering om varje område själva sköter sitt intresse kring fiber.  

Passar också på att påminna om Asmundtorpsdagen i morgon söndag och utnämningen av Årets 

Asmundtorpare…  Ni vet väl att byalagets hemsida innehåller en del kul information?  

Surfa in på www.asmundtorpsbyalag.se, vi fyller på med innehåll allteftersom tiden medger.  

Ni vet väl också att Byalaget anordnar en bakluckeloppis på torget i Asmundtorp den 20 september 

mellan 10-13. Föranmälan och bokning av plats kan göras via epost till 

byalaget@asmundtorpsbyalag.se  Avgiften är 50kr för medlemmar och 100kr för icke medlemmar.  

Bokningsförfrågan skall innehålla 

 Namn 

 Adress 

 Mobiltfnnr 

 Epostadress 

 Bilnr 
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Här kommer nu alltså Augusti/September nyhetsbrevet… Som vanligt med lite annat material från 

internet 

Grannar mot brott 
Månadsbrev – augusti 2015 

Så enkelt blir du kapad över wifi – surfa säkrare med 
Stöldskyddsföreningens tips 

 

Många är inte medvetna om riskerna som finns med att koppla upp sig till öppna wifi-
anslutningar. Bilder, lösenord och bankkoder kan komma i fel händer. Hur gör du när 
du sitter på t.ex. en flygplats och det finns ett öppet wifi.?  

Varje gång du kopplar upp dig på ett öppet nätverk (wifi) kan du råka ut för ett intrång 
i din mobil eller dator. Våra datorer innehåller en mängd känslig information om oss 
och våra mobiler blir allt mer som små datorer.  
De flesta av oss har appar som kräver lösenord, internetbank eller personliga bilder i 
mobilen. Därför är det viktigt att tänka på säkerheten när du kopplar upp dig på 
öppna nätverk, även om du bara surfar på mobilen. 

 Surfa säkrare – 5 tips från stöldskyddsföreningen 

1.    Ha inte wifi påslaget på din mobil eller dator, så att din enhet automatiskt söker efter 
nätverk att koppla upp sig på. 

2.    Om du kopplar upp dig på ett öppet nätverk – försök förvissa dig om att det är 
upprättat av en trovärdig leverantör – du kan t.ex. stämma av nätverksnamnet med 
receptionen i hotellobbyn. 

3.    Logga inte in på personliga sidor (mail, facebook, etc.) eller andra sidor som kräver 
ditt lösenord via ett öppet nätverk som du inte känner dig trygg med. 

4.    Gör aldrig bankärenden eller internetköp via ett nätverk som du inte känner dig helt 
säker på är skyddat. 

5.    I normalfallet kan du läsa nyheter, kolla tidtabeller och titta på annan publik 
information utan att det är någon större risk för intrång. 
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Ta på dig ”tjuvens glasögon” 

 De flesta inbrott föregås av en viss rekognosering. Det som styr en inbrottstjuv är: 

 Nivån på skalskyddet, t.ex. lås och larm 

 Möjligheten att arbeta utan att bli upptäckt/ertappad 

 Flyktvägar 

 Vinstmöjligheter 

 Ta på dig ”tjuvens glasögon”.  
Då hittar du snabbt ditt hus svaga punkter. Det är det du ska börja med att åtgärda. 

  

Med vänliga hälsningar 

Annika Wågsäter             Håkan Ask                      Annika Hägg 

Landskrona stad              Polisen Landskrona       Länsförsäkringar 
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Om ID-Stöld – Fick detta i ett nyhetsbrev från Länsförsäkringar 
http://www.lansforsakringar.se/skane/privat/forsakring/hemforsakring/id-
stold/  

Så skyddar du dig mot id-stöld 

Det finns inget hundraprocentigt sätt att säkra sig mot id-stöld eller id-kapning, men det finns 

flera saker du kan göra för att minska risken. 

Tips på hur du kan skydda din identitet 

 Lämna aldrig ut ditt personnummer utan att du är säker på vad det ska användas till. 
 Har du tappat en identitetshandling, spärra den hos utfärdaren, anmäl det till polisen och till 

kreditupplysningsföretag. 
 Lämna aldrig ut personliga uppgifter om bankkort och inloggningsuppgifter via sms eller mejl, 

och klicka inte på länkar i meddelanden - även om det verkar vara från ett välkänt företag. 
 Var uppmärksam på post du får, till exempel bekräftelser på beställningar eller nya 

bankengagemang, besked om adressändring eller liknande. 
 Byt till en låsbar brevlåda eller postfack. 
 Kontrollera webbplatser du är inne på. Ett tecken på att det är en falsk webbplats är att det 

inte finns någon information om hur du reklamerar en vara, låga priser och bristfälligt språk 
och stavfel. 

 Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala 
nätverk och eftersänd eller be en granne ta in din post om du är bortrest länge. 

 
Fem tecken på att du kan ha drabbats av id-stöld eller id-kapning 

 Post saknas, beställda ID-kort och bankkort dyker till exempel inte upp. 
 Telefonabonnemang du inte känner igen öppnas i ditt namn. 
 Du får fakturor på varor du inte beställt. 
 Nya bankkonton öppnas i ditt namn. 
 Du får brev från kreditupplysningsföretag om ansökta krediter som du inte känner igen. 
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Vad gör jag om jag misstänker att jag drabbats av bedrägerier? 

Kontakta omedelbart din bank, ditt försäkringsbolag och polisanmäl på 114 14. 

På Stöldskyddsföreningens webbplats finns fler råd för att minimera riskerna för id-stöld. Där 

finns även telefonnummer som är viktiga att ha om du drabbas, bland annat till de olika 

kreditupplysningsföretagen där du spärrar ditt personnummer. 

Stöldskyddsföreningen 

 

Här kommer en länk till trafikverkets hemsida där du får information om 
trafikstörningar … 
 
http://trafikinfo.trafikverket.se/LIT/#url=Meddelanden&func=messageSearch&value={countyNos:%2

712%27%2cselectedMsgTypes:%27road%27}   

http://www.asmundtorpsbyalag.se/
mailto:byalaget@asmundtorpsbyalag.se
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Mördarsniglar - så får du bort dem! Tips från Villaägarna.se 

Mördarsnigeln, även kallad spansk skogssnigel, invaderar våra trädgårdar. 

Salladsplantor och mycket annat slukar sniglarna snabbt. Här får du tipsen som håller 

sniglarna borta! 

 
Mördarsnigeln, även kallad spansk skogssnigel. Foto: Jordbruksverket. 

Kampen mot den spanska skogssnigeln kan inte vinnas och avslutas, den måste föras 

konstant. Det går att stänga ute sniglarna från vissa områden, men du kan inte utplåna dem där 

de är etablerade. Där kan du bara hålla beståndet på en rimlig nivå. 

Så bekämpar du dem 

Det kan kännas hopplöst att plocka hundratals sniglar varje dag, men det har effekt. Hjälps åt i 

kvarteret! Tänk på att varje snigel du plockar annars kan lägga hundratals ägg under säsongen. 

Flest sniglar hittar du tidigt på morgonen och i skymningen, särskilt vid fuktigt väder eller 

dagg. 

 Klipp huvudet av sniglarna, någon centimeter bakom framändan. Lägg döda sniglar i soporna 
eller gräv ner dem. Får de ligga kvar lockar de fler sniglar. 

 Lägg ut smaksatt järnfosfat i pelletsform. Det säljs som bekämpningsmedel mot sniglar. 
Beroende på leverantör heter medlet Snigel fritt eller Ferramol Snigel Effekt. Sprid glest. 
Medlet har effekt mot sniglar men är harmlöst för däggdjur, småkryp och daggmaskar. 

 Kaffe tycks innehålla något som sniglar inte gillar, därför kan strängar av kaffesump vara värt 
att prova. Strängar av kalk och aska hejdar också sniglarnas framfart, men bara så länge de är 
torra. 

 Plåtstaket med vikt kant kan sniglar inte ta sig förbi. Sätt på kanten till kompost och 
odlingslådor. 

 Elstängsel är effektivt. Tips om hur de kan konstrueras finns på 
http://home.swipnet.se/pegee/hem0_1.htm. 

 Snigelbromsen är ett färdigt elstängsel, se www.snigelbromsen.se. 
 Sniglar gillar inte koppar. Det utnyttjas i GreenLine SnigelTejp, som kan klistras runt krukor 

och odlingslådor. Det finns också en kopparbehandlad snigel- & ogräsmatta, se 
www.raodor.com. Mattan används som markduk. 

 Stoppar sniglar heter en skumplastremsa med salt från Weibulls. 

http://www.asmundtorpsbyalag.se/
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Läs mer! Ett utmärkt faktablad om spansk skogsnigel kan du hämta på Riksförbundet Svensk 

Trädgårds hemsida www.tradgard.org. 

Där spansk skogssnigel inte finns: 

Tänk på att granska alla växter du får eller köper. Kolla också jorden så att där inte finns 

snigelägg. De är mjölkvita, tunnskaliga och ligger klumpvis till skillnad från 

gödselmedelskorn som är hårda och ligger jämnt fördelade i jorden. 

Det är också bra att ha en speciell plats där du kan hålla nya växter under uppsikt. Försäkra 

dig om att inga sniglar kommer från dem under någon månad innan du planterar växterna i 

trädgården. 

Maskar nu tillåtet i Sverige 

Nu har nematoder (mikroskopiskt små maskar) godkänts som biologiskt bekämpningsmedel 

mot sniglar även i Sverige. Nematoderna parasiterar på sniglarna, vilket gör att de dör. 

Fortfarande förbjudet 

Mesurol får användas mot sniglar av personer med särskild behörighet i yrkesodlingar, men är 

inte tillåtet i villaträdgårdar. Medlet är mycket giftigt inte bara för sniglar utan även för till 

exempel markdjur, fåglar och husdjur. 
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