VARLA VILLAFÖRENING
Kungsbacka
Nyhetsbrev Juli
Vi är idag 126 medlemmar, tack alla som betalt in medlemsavgiften.
Har ni kollat på vår hemsida; www.varlavilla.se?
Buller;
Kommunen kommer att mäta upp Bullervallen längs E6 och jämföra med angivna nivåer i
bygghandlingarna och därefter utreda lämplig åtgärd.
Kommunen har som målsättning att bygga en bullerskärm för Bengtsgårdsgatan mot
Varlavägen.
Kommunen kommer även att utföra trafik- och bullermätningar vid Stora Bäckleden för att få
grepp om situationen.
Kollektivtrafiken till Varla;
Vi har fått väldigt lite feedback, är alla nöjda med turtätheten?
Cykelvägar;
Alla nöjda?
Har du något bra förslag?
Fiberanslutning;
Är ni nöjda med installation och tjänster?
Vilka frågor vill ni att Villaföreningen skall driva, skicka mail till oss.

Nytt förslag att bygga i Varlaskogen
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VARLA VILLAFÖRENING
Kungsbacka
Stalltipsen: Så undviker du inbrott
• Ta hjälp av grannarna
Hjälp åt att hålla ett öga på kvarteret. Grannsamverkan är ett dokumenterat framgångsrecept.

• Konfrontera okända
Ser du någon du aldrig tidigare sett där du bor - dra dig inte för att ta kontakt. Vid minsta farhåga om att vara
upptäckt kan det räcka för att en tjuv ska överge sina planer.

• Lås in dina verktyg
Många förövare använder sina offers egna verktyg då de bryter sig in i deras bostäder. Låt exempelvis inte stegar
ligga framme på tomten.

• Lämna en bil på uppfarten
Alla tecken att det finns någon i huset kan få en tjuv att välja en annan adress.

• Se till att brevlådan töms
Är brevlådan full med post och reklamblad är det ett givet tecken på att ingen varit hemma på ett tag.

• Tänk på var du ställer bilen
Organiserade ligor har tagit för vana att hitta offer på långtidsparkeringar vid exempelvis flygplatser och
färjelägen.

• Skaffa ordentliga larm
Se till att installera sensorer även på övervåningen och koppla larmet till en larmcentral. Ju högre sirénen ljuder,
desto mer stressande är det för tjuven.

• Lås alltid
En del tjuvar drar sig inte för att gå in även om någon är hemma. Många bilar har stulits efter att förövare tagit
bilnycklarna i farstun.

• Vidarekoppla telefonen
Flera tjuvar har för vana att ringa sina offer innan de går in. Överraska förövaren genom att svara.

• Hund
Människans bästa vän kan vara tjuvens ovän. Men skaffa inga elektroniska skällmaskiner - ett fiktivt skall
skrämmer inga busar.

• Ring polisen
Om du skulle upptäcka en tjuv. Ring polisen och håll dig på avstånd. Den okände kan både vara påverkad och
oberäknelig.
Källor: György Petö, Kris (Kriminellas Revansch Samhället), Polisen, Trygg-Hansa.
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