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Länsförsäkringar tipsar
Hej grannsamverkare!
Vi vet att en fungerande grannsamverkan
minskar brott med upp till 26 %.
När du kombinerar med att DNA-märka dina
värdesaker så ser vi en minskning med upp till
50 % färre bostadsrelaterade brott i ditt
grannsamverkansområde.

Har du DNA-märkt dina värdesaker?

När du är medlem i en grannsamverkan köper
du DNA-märkning till rabatterat pris av oss.
Kontakta mig gärna för mer information.

Det som avhåller en tjuv är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mycket folk i rörelse
Vetskap om hund
Vetskap om larm
Säkerhetsdörr
Antal lås på dörren
Skylt om grannsamverkan

Var aktiva med er grannsamverkan det gör stor skillnad!
Här kan du läsa om en grannsamverkan i Mariedal som fungerar mycket bra:
https://delarmedsig.se/kampanj/narhet/goda-grannar/
Länsförsäkringar Blekinge
Mats Hellman
Skadeförebyggare
0721 – 76 82 81
Mats.hellman@lansforsakringar.se
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Länsförsäkringar tipsar
Skadeförebyggande tips – brandfaror i köket
Hälften av alla bränder i hemmet startar på spisen i köket.
En glömd spisplatta är den allra vanligaste orsaken.
När värmen strålar upp i spisfläkten kan fett droppa ner på
plattan som lätt tar eld.
Induktionshällar är vanliga idag och blir snabbt varma.
En kastrull med olja kan börja brinna på några minuter om
du lämnar den utan uppsikt.
Så här undviker du brand i ditt kök
Rengör spisfläkten regelbundet.
Installera en spisvakt som bryter strömmen och larmar.
Var försiktig när du lagar mat med het olja.
Flambera aldrig under spisfläkten.
Lägg inga saker på spisen, även när den är avslagen.

Om det börjar brinna
1.

Stäng först av spisfläkten

2.

Kväv elden med ett lock eller brandfilt

3.

Flytta bort kastrullen från den varma plattan

4.

Stäng av spisen

Häll aldrig vatten över brinnande fett eller olja.
Det kan orsaka explosion och antända resten av köket.
Du kan läsa mer om hur du skyddar dig här:
https://www.lansforsakringar.se/blekinge/privat/forsakring/forebygga-skador/
Länsförsäkringar Blekinge
Mats Hellman
Skadeförebyggare
0721 – 76 82 81
Mats.hellman@lansforsakringar.se

