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Säkerhet och grannsamverkan

Stoppa tjuven!
De flesta inbrott är tillfällighetsbrott
där tjuven väljer hus som är lätta
att ta sig in i och ut ur utan att
väcka uppmärksamhet och där han
kan arbeta ostört. Många inbrott
skulle förhindras med bättre insyn,
bra lås och larm. Tillsyn, stöldskyddsmärkning och värdeförvaring är andra åtgärder som gör det svårare
för tjuven. Inbrottsskyddet förstärks
avsevärt med lås, som är rekommenderade (provade och intygade)
av Svenska Stöldskyddsföreningen
(SSF).
SSFs säkerhetsguide är Sveriges
största sammanställning över 1 700
intygade och certifierade säkerhetsprodukter samt nära 500 certifierade/intygade anläggarfirmor och
larmcentraler. Om du är intresserad
av att beställa säkerhetsguiden eller
vill ta del av den gör du enklast ett
besök till www.ssf.nu Där går du in
under länken "rådgivning" och sedan vidare till "säkerhetsguiden".
Vad innebär mekaniskt skydd?
Bra mekaniskt skydd innebär två
saker:
Dels ska det vara svårt för tjuven
att ta sig in i huset, och om han ändå
lyckats komma in så ska det vara
svårt att bära ut familjens ägodelar.
En vanlig väg för tjuven att ta sig
in i småhus och de nedre våningarna
i flerfamiljshus är via fönstren.
Antingen bryter tjuven upp fönstret eller så slår han ut en liten bit
av rutan så att han kan sticka in en
hand och öppna. En tredje metod
är att borra ett litet hål i karmen så
han med en ståltråd eller liknande
kan peta upp fönsterhakarna. Källarfönster bör man speciellt tänka
på eftersom de ofta ligger dolda för
insyn från grannar.
Tjuven klättrar nästan aldrig in
genom en sönderslagen fönsterruta,
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eftersom risken är
för stor att skada
sig och lämna blodspår.
En annan vanlig
väg att ta sig in är
via altandörren.
Tjuven använder samma metoder
som vid fönster, dvs. bryter upp
dörren eller ordnar så att han kan
nå handtaget och öppna dörren. En
ytterligare väg att komma åt handtaget eller krypa in är att sparka in
dörrspegeln av trä, som finns under fönstret i de flesta altandörrar.
Att komma in via altandörren har
fördelen för tjuven att det är lätt att
bära ut stöldgods.
Entrédörr och andra vägar in är
mindre vanliga i småhus men vanliga i lägenheter.
Det kan vara bekvämt för tjuven
att via entré- eller garagedörr bära
ut stöldgods. Om fönster finns nära
entrédörren kan tjuven även här nå
låsvredet och, vid vissa typer av lås,
lätt öppna dörren.
Skapa ett bra mekaniskt skydd!
Det kan kosta en hel del att skaffa
sig ett bra mekaniskt skydd.
Gör därför en
flerårsplan för
att rusta upp
det mekaniska skyddet
och
avsätt
varje år ett belopp som du
anser att du
har råd med. Observera att vissa
försäkringsbolag ger premierabatt
eller självriskbefrielse om skyddsåtgärder vidtagits. Detta kan också
vara fallet om du är med i "Grannsamverkan mot brott".

Från Brottsofferjouren
Olika brott drabbar olika hårt och
vissa personer drabbas hårdare
än andra av samma slags brott. En
skiljelinje går dock mellan egendomsbrott, t ex stöld, och brott mot
person som rån eller misshandel.
De psykiska reaktionerna blir oftast
kraftigare efter ett våldsbrott.
En del brott som att få sin bil
stulen kanske mest utlöser irritation. Inbrott i bostaden kan däremot
upplevas som både allvarligt, skrämmande och kränkande. Brottsofferjourerna arbetar i första hand med
brottsoffer som utsatts för misshandel, bostadsinbrott, väskryckning,
ofredande, personrån och olaga hot.
Vid polisanmälan ska du som brottsoffer få information om att jouren
finns. Polisen frågar också om du
önskar få kontakt med jouren. Om
så är fallet kontaktas du av jouren.
Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt
obunden. I föreningen arbetar stödpersoner med flerårig erfarenhet av
människor i kris. Kontakten med BOJ
är kostnadsfri och sekretesskyddad.
Läs mer på www.boj.se
Brottstatistik Lidingö 2003
Antalet anmälda brott
3 113
Inbrott i bostäder
243
Stöld ur fordon
514

Telefonnummer
Akut
112
Andra fall där polisbil
önskas till platsen:
401 19 00
Polisens växel
Stockholm city
401 00 00
Lidingö närpolis
401 14 50

