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Från oss alla, till er alla

Revisorssuppleant Ann-Britt Larsson

Så har då åter ett år rullat på och vi utgår från att ni nu i regnvädret och den milda vintern
packar in er i stugorna för att njuta av den goda julmaten. Man brukar ju alltid önska att det
ska bli en vit och vacker jul men det finns väl ingen som ens vågar tro att det ska komma nån
snö ytterligare under 2013. Det kanske mest positiva med detta är väl att vi sparar pengar på
snöskottning och att det inte blir lika mycket flis att sopa ihop till våren.
Nedan ger vi er lite tips på vad man bör tänka på gällande inbrott osv så här i helgtider.
Från hela styrelsens sida vill vi önska er alla
En God Jul och Ett Gott Nytt År

Om du reser bort under helgerna
•

Statusuppdatera inte i sociala medier om att du är bortrest, det
signalerar för tjuven att hemmet är tomt en tid. Se till att
positioneringstjänsten på mobilen är avaktiverad.

•

Be någon granne/släkting att ta hand om posten och be din
granne/släkting även skotta snö.

•

Ha lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post.

•

Förvara inte värdeföremål i hemmet om du inte har ett
värdeskåp. Många inbrott sker på grund av att tjuvarna vet att det
finns exempelvis guld i hemmet, och de vet ofta var de ska leta.

•

Både polis och försäkringsbolag rekommenderar starkt att man
ska märka sina ägodelar. Polisen kan vid påträffat gods spåra
dem tillbaka till dig som ägare. SSF erbjuder
stödskyddsmärkning med hjälp av mikropunkter och
stöldskyddsregistrering av värdesaker.

•

Vi rekommenderar dig att installera utomhusbelysning med
rörelsevakt. Om belysningen plötsligt tänds uppmärksammas
omgivingen på detta.

•

Dra ur kontakter till all elektronik som inte kommer att behövas
under tiden du är borta, så minskar du risken för brand.
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