Skydda dig mot bostadsinbrott

Öka tryggheten!

Nu när den mörka årstiden är här finns det många sätt att
skydda sig mot bostadsinbrott. Tjuvar tar sig vanligtvis in
genom fönster och balkong- eller altandörrar och risken för
bostadsinbrott är större i insynsskyddade trädgårdar. Förvara
trädgårdsredskap och andra verktyg inomhus, så att tjuven inte
kan använda dem för att ta sig in i bostaden. Ytterligare sätt att
skydda dig mot bostadsinbrott är:

Stöldskyddsprojekt i samverkan med Polismyndigheten

Grannsamverkan
• Meddela dina närmsta grannar att du är bortrest.
• Be någon att ta hand om din post, lägga hushållssopor i ditt
sopkärl, klippa gräset, skotta snö, parkera sin bil på din uppfart. Allt för att det ska se ut som att någon är hemma.
• Undvik att skriva inlägg på sociala medier att du är bortrest.
• En väl fungerande grannsamverkan är det bästa sättet att
förebygga bostadsinbrott.
• Grannsamverkan på nytt sätt genom digital kommunikation.
Coyards applikation för grannsamverkan är framtagen av
Grannkompaniet i samråd med Staffanstorps kommun och
polismyndigheten. På staffanstorp.se kan du läsa mer.
I bostaden
• Skriv upp vilka värdeföremål du har.
• Förvara dokumentationen i bankfack, på jobbet eller hos till
exempel hos en släkting.
• Fotografera dina värdeföremål.
• Förvara värdehandlingar och värdeföremål på ett betryggande
sätt.
• Märk dina värdeföremål med märkDNA.
På polisen.se kan du läsa mer om hur du kan skydda dig mot
bostadsinbrott!

Kommun och polis söker även kontakt med lokala bostadsrättsoch villaföreningar. Är du kontaktperson i en sådan förening?
Kontakta gärna kommun eller polis, se kontaktrutan nedan.
Kontakt
Patrik Runesson, projektansvarig, Staffanstorps kommun,
046-25 12 15
Carina Roth, projektledare, Polismyndigheten, 010-561 69 97
På staffanstorp.se kan du läsa mer, sök på MärkDNA!

Vi satsar på tryggheten
Staffanstorps kommun certifierades 2007 av Världshälsoorganisationen (WHO) som en ”Säker och trygg kommun”. Men arbetet med trygghet blir aldrig färdigt och kommunen arbetar kontinuerligt med att se till så att såväl den faktiska som upplevda tryggheten i
kommunen är god.

Nytt trygghetsprojekt – först i polisregion syd!
Staffanstorps kommun har de senaste åren intensifierat arbetet
för att skapa en säker och trygg kommun att leva, bo och verka i.
Nu tar vi ytterligare krafttag när vi tillsammans med polisen inleder ett projekt med märkDNA och kommunen är först ut med
märkDNA i polisregion syd (Blekinge, Kalmar län, Kronoberg
och Skåne).
Vad är märk-DNA?
MärkDNA är ett samlingsnamn på en ny typ av märkning som
kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottsutredning.
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 detektering av
märkDNA finns i polisbilar och vid färjelägen, brofästet och i
alla godsgrupper i polisregion Syd.

På staffanstorp.se kan du läsa mer, sök på märkDNA!

Varför startar projektet i Staffanstorps kommun?

Försäkringbolag

Projektet som löper under tolv månader genomförs i samverkan
mellan Staffanstorps kommun (som är projektägare), Polismyndigheten, försäkringsbolag samt de i Sverige största märkDNAleverantörerna. Den gemensamma målbilden är att projektet ska
leda till att minska antalet bostadsinbrott och öka polisens uppklarningsprocent, samt att öka den upplevda tryggheten bland
boende i kommunen.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som
gäller för dig och din bostad i skyddet mot inbrottstjuvar.

Staffanstorps kommun har valts ut till startplats av flera skäl:
• Det geografiska läget mellan Malmö och Lund med genomfartsleden 108 och närheten till motorvägssystemet samt det
faktum att det är en sammanhållen kommun med tydlig kommungräns på en geografiskt begränsad yta, är ett av skälen.
• Ett annat skäl är att det i kommunen finns en organisation
som tydligt jobbar med trygghet och säkerhetsfrågor och som
kan nå ut till medborgarna.
• Tredje skälet är det projekt som närpolisen genomförde hösten 2014 då synligheten och kontrollen av fordon för att
identifiera och anträffa tjuvar i Staffanstorp, Kävlinge och
Lomma ökade.

Hur får jag reda på mer?
Medborgarmöten och drop in-träffar
Vid medborgarmöten ges information om märkDNA-projektet
och representanter från Staffanstorps kommun, polis, försäkringsbolag samt märkDNA-leverantörer finns på plats.
Tisdag 13 oktober kl. 18.30, Hjärupslundsskolan, i Hjärup
Onsdag 14 oktober kl. 18.30, Rådhuset i Staffanstorp
Torsdag 22 oktober kl. 18.30, Rådhuset i Staffanstorp
Kulturnatten, fredagen 23 oktober kl. 17-22, Rådhuset i Staffanstorp
Under vecka 43-44, kl. 8-17, kan kortare information fås i
Rådhusets entré.

Vid medborgarmötena ges möjlighet att träffa representanter
från Folksam, If och Länsförsäkringar Skåne.

MärkDNA-leverantörer
Det finns tre stora leverantörer av märkDNA i Sverige och vid
medborgarmötena ges möjlighet att träffa dessa och ta del av
deras paketerbjudande som gäller under projektets uppstart.
SmartDNA		
www.safesolution.se
info@safesolution.se, 0767-74 44 14
Aktivitetskod: staffanstorpdna
SmartWater		
www.smartwater.com/sweden, webshop: www.shop.eurosafe.se
smartwater@eurosafe.se, 0155-46 06 20
Aktivitetskod: staffanstorpdna
SelectaDNA
www.stoldskyddsforeningen.se/staffanstorp
info@stoldskyddsforeningen.se, 0771-773 773
Aktivitetskod: staffanstorpdna
I varje märkDNA-paket medföljer en registreringsblankett. Den
ska fyllas i och skickas till leverantören, som sedan ser till att
personuppgifterna hamnar i den internationella databasen. Från
denna databas får polisen träffar som identifierar rättmätig ägare
till beslagtaget stöldgods.

På staffanstorp.se kan du läsa mer, sök på märkDNA!
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