ÖKA
TRYGGHETEN!
Lomma kommun och Polismyndigheten
i samverkan mot bostadsinbrott

Information för dig som bor och lever i Lomma kommun,
med syfte att öka säkerheten och tryggheten.

Tänk efter före!
Lomma kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo och vistas i.
Förutsättningen för detta har varit och är fortfarande, att vi alla tar vårt ansvar för
saker som händer som påverkar vår trygghet och upplevda trygghet.

Tack på förhand för din insats att skapa en säker och trygg kommun
– din medverkan är en förutsättning!

INFORMATIONSTRÄFFAR
Lomma kommun kommer att bjuda in till informationsträffar ett par gånger om året för att informera om
grannsamverkan, Märk-DNA och andra tips för att förebygga bostadsinbrott.
På www.lomma.se/trygghet kommer det löpande att
publiceras datum för dessa informationsträffar.
Mer säkerhetsinformation hittar du
även under följande länkar:
Polisen.se
MSB.se
krisinformation.se
samverkanmotbrott.se
dinsakerhet.se
bra.se

Lomma kommun 2016. Foto: Christian Almström, Claes Westinger, Grannsamverkan. Illustration: Polisen

Om ni upplever eller ser något i Lomma kommun som skulle kunna vara till skada
eller fara för någon, ber vi er kontakta kommunen, Polisen, trygghetsvärdarna,
räddningstjänsten eller annan instans eller aktör beroende på det inträffade.

Skydda dig mot bostadsinbrott

Varje år sker tusentals bostadsinbrott
i Sverige. Här får du några råd om hur
du kan minska risken för inbrott.
Minska risken för brottet
Lås alltid ytterdörren när du lämnar
bostaden. Tjuvar kan känna på dörrar
oavsett om du är hemma eller inte och
oftast finns plånböcker, handväskor,
bilnycklar med mera tillgängligt precis
innanför dörren.
Var försiktig med att släppa in någon
okänd person i bostaden. Många äldre
personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få
komma in i bostaden med det enda
syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär
legitimation och försök att kontrollera
den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.
Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst
med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan.

Tänk som en tjuv
Det är bra att ”tänka som en tjuv” då
man vill förstärka inbrottsskyddet i
bostaden. Tjuvens favoritväg att ta sig
in är genom ett fönster i bottenplanet.
Förstärkning av inbrottsskyddet bör
därför i första hand inriktas mot fönster och i andra hand mot altan- och
balkongdörrar. Ytterdörren används sällan som inbrottsväg i villor och radhus.
Tänk också på att risken för inbrott är
större på insynsskyddade tomter.
Förstärk gärna belysningen runt huset.
Ha inga skymmande växter nära altandörrar och fönster.
Lås av god kvalitet
Kontrollera gärna att du har lås av god
kvalitet. Hos bland annat auktoriserade låssmeder finns produkter för
både fönster och dörrar som försvårar
inbrott.
Bostadslarm är ett komplement som
i allmänhet verkar avskräckande på
den som tänkt sig bryta sig in och det
påkallar uppmärksamhet.

Däremot försvårar inte ett larm själva
inbrottet, vilket betyder att du inte
kan förbise ett fungerade mekaniskt
inbrottsskydd, som t ex bra lås.
Kontakta gärna ditt försäkringsbolag
och ta reda på om er bostad kräver
särskilda insatser för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott, till exempel
särskilda fönsterlås eller larm.
Fotografera och märk gärna dina
värdefulla föremål. Förvara om möjligt
fotografierna i bankfack.
Fler tips och råd
• Meddela dina närmaste grannar att
du kommer vara bortrest.
• Be någon ta hand om din post så
inte brevlådan blir överfull och
signalerar att ingen är hemma.
• Ha timer på några olika lampor
som tänds och släcks vid olika
tidpunkter.
• Ha timer på radion så den går igång
med oregelbundna mellanrum.
• Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
• Vidarekoppla eventuellt telefonen.

•

Undvik att skriva på sociala medier
som Facebook, Twitter eller i din
blogg att du är bortrest.

Du som bor i villa och radhus
Be någon om hjälp med att:
• Klippa gräsmattan vid längre frånvaro.
• Att hänga sin tvätt på din torkställning.
• Skotta snö och göra fotspår i snön
vid huset.
• Slänga sopor i din soptunna ibland.
• Parkera sin bil på din uppfart ibland
så huset ser bebott ut.
Det här kan du också göra:
• Ha gärna utomhusbelysning som
tänds med rörelsevakt, särskilt vid
ytter- och altandörrar.
• Förvara trädgårdsredskap och
verktyg inomhus så att en tjuv
inte kan använda dem för att göra
inbrott.
• Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för
att nå olåsta eller öppna fönster i
ditt eller en grannes hus.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot inbrott på polisen.se

Märk-DNA

Märk-DNA är ett samlingsnamn på en
ny typ av märkning som kan användas
i brottsförebyggande syfte, men även
vid brottutredning. Det är en modern
stöldskyddsmärkning som är flexibel,
effektiv och ger en spårbarhet som
avskräcker kriminella.
Märkningen görs med ett syntetiskt
framställt DNA och vätskan penslas
på värdesaker, ungefär som nagellack.
Vätskan är osynlig, men framträder
under UV-ljus.

Varje märkning är unik och därför kan
den spåras. Märkningen håller minst
fem år på föremål och två månader på
hud.
Spårning av gods är möjlig då UV-lampor för upptäckt av Märk-DNA finns i
polisbilar och vid färjelägen, brofästet
och i alla godsgrupper i polisregion Syd.
Märk-DNA har använts i många år i
England och USA. Där har bostadsinbrotten reducerats avsevärt i områden
där man genomfört märkning med
Märk-DNA.

Mer information om Märk-DNA-projektet hittar du bland annat på
polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/
Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/Mark-dna

Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med
lokal polis och är en metod att minska
det som kallas vardagsbrottsligheten.
Metoden minskar risken för inbrott
med i genomsnitt 26 % enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).
Syftet med Grannsamverkan är att göra
bostadsområden mindre attraktiva för
brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området
samt kunskap om hur man skyddar sig,
vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten
och öka tryggheten och därmed också
trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står
Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande Rådet, Sveriges Kommuner
och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, Villaägarna, SABO och
Hyresgästföreningen, som alla verkar
för att skapa ett tryggare boende.
Det material som behövs för att
komma igång på plats tillhandahålls av
kommunen, som kan vara behjälplig vid
uppstart av lokala Grannsamverkansgrupper.

På lomma.se/grannsamverkan finner du information om hur du
startar och håller igång Grannsamverkan samt hur du kan skydda dig.

Lomma kommuns Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna är personer anställda av kommunen som jobbar alla kvällar och nätter på året och kör omkring
i kommunen och slår larm när man ser
något som inte står rätt till.

Med anledning av att bostadsinbrotten ökar markant under vinterhalvåret
har arbetssättet under denna period
anpassats för att vara en resurs i att
minska bostadsinbrotten.

De ska genom sin blotta närvaro förebygga brottslig verksamhet, men har
inte några polisbefogenheter och är
heller inga väktare.

Primärt handlar det om att öka synligheten i villakvarteren genom ökad
närvaro i framförallt de områden som
statistiskt drabbas av flest inbrott.
Du når Trygghetsvärdarna på tel

Trygghetsvärdarna – tel. kvällstid
Arbetsledare – telefon dagtid

Bil norr 0733-41 10 17
Bil söder 0733-41 10 18
040-641 10 67

HÄNDELSE

ÅTGÄRD

Pågående brott
Skadegörelse
Brand
Inbrott

Ring 112
Försök att hålla uppsikt över förövarna
och vart de tar vägen. Anteckna eventuellt registreringsnummer samt signalement som kläder, längd, hårfärg etc.

Upptäckt skadegörelse/klotter
på kommunal egendom, t ex skola,
bibliotek eller sporthall.

Vardagar 08.00-16.30
Ring kommunens fastighetsförvaltning
tel. 040-641 10 00
Övrig tid
Ring kommunens fastighetsjour
tel. 040-676 93 73
Ring Trygghetsvärdarna
tel. 0733-41 10 17 och 0733-41 10 18

Upptäckt skadegörelse/klotter
på annan egendom, t ex busskur,
gatlykta, vägskylt.

Kontakta Polisen via 114 14 eller
polisen.se/anmalan

Ungdomsgäng
Tips om föräldrafria fester, samlingsplatser för ungdomar eller något annat
som Fältgruppen eller Trygghetsvärdarna har nytta av att känna till.

Ring Trygghetsvärdarna på
tel. 0733-41 10 17 alt 0733-41 10 18
eller Fältgruppen 0733-41 10 00

Allmänna tips och synpunkter
t. ex. misstänkt förberedelse
till brott.

Kontakta Polisen via 114 14 eller
Polisen.se/kontakta-oss
Anteckna eventuellt registreringsnummer samt tid och plats

Hamngatan 3, Lomma
tel 040-641 10 00, info@lomma.se
lomma.se

