VARLA VILLAFÖRENING
Kungsbacka
Medlemsinformation oktober 2013
Medlemmar
Vi är 130 medlemmar, värva gärna din granne. Fler medlemmar betyder
bättre möjligheter att påverka till förbättring.
Föreläsning
Den 4 november klockan 18.30 kommer Kungsbacka Kommuns
energirådgivare att prata om bl.a. energideklaration och olika
energilösningar. Välkomna till Tölö IF klubblokal.
Förbättra Miljön starta Grannsamverkan
Vi vill utmana oss att skapa Grannsamverkan i hela vårt område.
Med höstmörkrets inbrott ökar risken för bostadsinbrott.
Det är 20 procent större risk att drabbas av inbrott i din villa under årets
tre sista månader än övriga kvartal, visar ny statistik från
försäkringsbolaget Folksam.
För att undvika att bli utsatt är ett grundläggande tips att fönster och
altandörrar har rejäla lås, som är svåra att låsa upp. Stöldmärk dina
värdesaker. Det ska även vara svårt för tjuven att komma ut med
stöldgodset. Det blir väldigt mycket trassligare om tjuven ska ta sig ut
genom en trasig ruta.
Grannsamverkan är effektivt, lär känna dina grannar och hälsa på folk du
inte känner. Märker tjuven att människor är vaksamma blir området
mindre attraktivt ur tjuvens ögon.
Var även försiktig med ditt och anhörigas beteende på sociala medier på
internet. Se över vem som kan se dina inlägg, tjuven ska inte kunna
avläsa att du är bortrest. Ha inte värdesaker synligt framme i bostaden.
Ge sken av att du är hemma. Ha timer på lampor och radio.
Guld och smycken stod för två tredjedelar av stöldgodset, elektronik som
bärbara datorer, läsplattor och mobiltelefoner är stöldbegärliga.
Källa: Folksam, Brå, Stöldskyddsföreningen.
Vi skulle önska att ni som är medlem och bor på en gren på gatan som
saknar Grannsamverkan att starta upp detta. Allt man behöver göra är att
prata med sina grannar, skapa en telefon- och mail-lista skicka till Brå,
sätta upp skyltar, dela ut klisterlappar som ni får från Brå och sedan
distribuera mail som kommer från Polisen och Brå.
Därutöver vad ni troligen redan gör idag, hålla lite koll på vad som händer
på gatan. Vad som också är positivt att det inte behöver kännas dumt att
fråga om någon ”hälsar på” din bortresta granne. Hör av er så skickar vi
information och vi hjälper er gärna att starta upp. Positivt förutom att ni
grannar får bättre kontakt är också att risken för inbrott minskar.
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