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Ett hårdare klimat har blåst in över vårt
underbara område, och med det menar jag
inte vädret. Tyvärr kommer detta nyhetsbrev
att läsas med eventuell rynka i pannan, men
med hänsyn till sommarens händelser
behöver vi tillsammans en viss skärpning.

Tillfället skapar tjuven, och du skapar
tillfället. Genom att du inte använder vårt
säkerhetssystem och istället ställer upp
porten ger du möljighet för obehöriga att
komma in i ditt trapphus. Du har ingen aning
om vem eller vilka du släppt in, inte heller
vilka avsikter de har, eller vad resultatet kan
bli.
Under en period av ca två månader har vi
haft två inbrott, ett i vardera hus. Sambandet
mellan de inbrott vi tidigare haft jämfört med
sommarens har varit att boende varit
bortresta. Av det kan vi dra slutsatsen att vi
finns med på tjuvarnas lista, vi är under
observation.
Tillgång på information om folk är idag
obegränsad, det ger tjuven en enkel
överblick på namn och lägenhet, samt vilka
företag vi eventuellt driver. Men vi ska inte
ge tjuven för höga tankar. Hade tjuven haft
hälften av förmågan att föra register och
räkna ut potentialer av 'inkomst per brott' så
hade tjuven antagligen inte behövt vara tjuv.
Det finns gott om jobb med dylika krav på
matematik, särskillt inom finans, försäkrings
och banksektorn.
Tjuven ser ut som vem som helst, oftast kan
man inte direkt urskilja en tjuv, man får helt
enkelt vara på sin vakt. Tjuven kan vara en
eller fler till synes normala individer som går
genom området, någon som delar ut flygblad
i husen kan kolla ifall posten på ditt golv inte
plockats upp på ett tag. Eller kanske någon
som bara sitter på en bänk utanför huset och
låtsas vila eller vänta, kan när som helst
springa in i huset och sedan ringa hit sina
polare som då kommer med verktyg.

Hur gör vi för att skydda oss mot inbrott?
Efter samtal jag haft med polisen framstår
gallergrinden som säkraste hinder. En
säkerhetsdörr kan böjas med särskilt verktyg,
och polislåset, eller säkerhetslås som det
numera kallas, bidrar med föga motstånd.
Låstungan böjs längs dörrkarmen tillsammans
med det vanliga låset vid en brytning, och du
har en dörr med två lika värdelösa lås. Det är
alltså mycket lätt att ta sig in genom en
lägenhetsdörr med relativt enkla verktyg. Men
inte genom en gallergrind. OBS! Detta gäller
bara om tjuven tagit sig förbi vårt säkerhetssystem från Aptus! Vi har ett fungerande
pass-system som endast tillåter boende med
nyckelbrickor (nyckeltaggar) att komma in
genom porten! Låt oss i första hand nyttja
detta. Nu förstår du vikten av att anmäla
borttappad nyckelbricka.
Styrelsen kommer nästa möte att diskutera
olika metoder för att ytterligare göra vår miljö
säkrare. Kom gärna med förslag, använd
fantasin, titta på internet, vi behöver ett
försprång mot tjuven. Vi har redan ett utmärkt
låssystem från Aptus, låt oss använda det. Se
till att hålla porten stängd bara. Har du barn
som leker ute, lär barnen vad som gäller. Vi
måste jobba tillsammans, annars händer
inget.
Sedan får vi inte glömma, gammal hederlig
misstänksamhet kommer man ganska långt
med. Var allmänt vaksam. Tänk på när du går
in eller ut från huset: Står det någon eller
några i närheten av din port som du inte
känner igen? Vad gör dom här, vem ska dom
träffa? Vad känner du när du tittar på dom,
och hur reagerar dom när du går förbi?
Kanske inte direkt läge att ringa polisen än,
men vänd dig om och se vad dom gör när du
lämnar området ifall du är på väg ut. Eller om
du är på väg hem, kontrollera att porten
stängs innan du lämnar entren så att ingen
kan smita in för att senare släppa in andra.
Det finns mycket man kan göra, om man vill.
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