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Tänk på vad ni kan göra för att försvåra att bli utsatt för brott. Gör vad ni 
kan för att det skall bli svårt att stjäla från er, tänk er in hur ni själva 
skulle bete er för att stjäla aktuellt objekt och utför åtgärder som ni 
tycker krånglar till det att stjäla just det objektet. 
Prata med era grannar och hjälp varandra att ha koll. 
 

Båtsamverkan  
Nu kommer vi äntligen starta upp Båtsamverkan i Varbergs kommun. Ett 

initialt uppstartsmöte kommer hållas den 17/3 och representanter från 

båtklubbar är välkomna. Vet ni någon som önskar vara med är de väl-

komna att kontakta mig. 

Grannsamverkan Landsbygd 
Det har varit några stölder i länet där diesel, röjsågar mm tillgripits. Den 
brottspreventiva effekten av Grannsamverkan kan inte nog understrykas 
i sammanhanget.   

Vi blir fler och fler som ingår i Grannsamverkan även på Landsbygden 
och möts av stort engagemang på våra möten. 

Vet ni någon som är intresserad så be dem höra av sig så informerar jag 
om hur grannsamverkan går till. 

 

Trygghetsvandringar 

Jag har ambitionen att det skall utföras ett antal trygghetsvandringar till-
sammans med er under våren/ sommaren. Om ni är intresserade av att 
en representant från Polisen kommer ut till ert område uppskattar jag 
om ni kontaktar mig. 
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Faktaansvarig:  

Anmälda inbrott i Varbergs kommun under Februari 

De anmälda inbrotten/ stölderna har under Februari skett i de centrala 
delarna av kommunen. Av dessa 6 anmälda brott kan man konstatera 
att endast en adress är delaktig i grannsamverkan. Så ert arbete gör 
nytta! 

  

 

 

Bli Polis 
Vi vill bli fler Poliser så för er som är intresserade, sök Polisutbildningen. 

Ni får gärna höra av er till mig om ni har frågor gällande rekrytering och 

utbildning. 
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Faktaansvarig:  

 

Löpande information/Sociala medier  
 

Polisen nationellt informerar via www.polisen.se, 

Besök oss på Facebook: Polisen Varberg.  

Vi finns även på Instagram: PolisenVarberg 

Observera och agera! 
Ring 112 vid misstanke om brottslig aktivitet. Vill du tipsa polisen om 
t.ex. främmande bil som uppträtt mystiskt finns även möjlighet att tipsa 
polisen skriftligt via vår hemsida www.polisen.se eller direktlänk poli-
sen.se/kontakt/tipsa-polisen/ 

 

andreas.liljedahl@polisen.se 

På återhörande 

Andreas 

  

   


