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Höst
Nu är det viktigt att ni ser över era cyklar så de har ordentlig belysning,
mörkret faller snabbt och det är svårt att se cyklister utan belysning.
Tänk även på att reflexer räddar liv, ha alltid reflexer tillhands.

Påminnelse
Många har ju varit hemma under pågående pandemi, men nu när restriktionerna lättat vill vi ut och resa igen. Glöm inte bort att gärna ha en
husvakt som kan ta in post, be grannen kasta sopor i er soptunna, sätt
timer på lampor både ute och inne. Väntar en resa när det kanske hunnit komma snö, så är det ju även bra att be någon skotta och borsta av
snön på eventuella fordon på garageuppfarten. Små åtgärder som kan
göra tjuven osäker! Larm är naturligtvis även det en bra att installera.
I och med att restriktionerna lättat har även vi inom polisen möjlighet att
åter använda oss av volontärerna, vilket vi redan har gjort, i ett led att
arbeta brottsförebyggande och öka synligheten där brott har begåtts.

Anmälda inbrott i Varbergs kommun under Oktober

Grannsamverkansinfo
GRANNSAMVERKAN OKTOBER 2021

Grannsamverkan Landsbygd
Under hösten arbetar vi i ett projekt tillsammans med kommunen, LRF
samt försäkringsbolagen för att få till grannsamverkan mot landsbygden.
Detta görs för att förhindra stölder från bland annat lantbruk samt att
göra fler uppmärksamma på vad grannsamverkan innebär. Vi kommer
under November ha två informationsträffar om detta där inbjudan sköts
av LRF samt försäkringsbolagen

Löpande information/Sociala medier
Polisen nationellt informerar via www.polisen.se, Facebook: Polisen,
Instagram: Polisen.
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 polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/
På återhörande
Andreas
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