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Brottsförebyggande rådet ∙ Hässleholms kommun

Vill du engagera dig? Bli volontär hos Polisen, gå med i grannsamverkan eller kommunens nattvandrarnätverk. Se
kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Skydda dig mot bostadsinbrott
För att skapa ett tryggt samhälle krävs deltagande och engagemang ifrån alla som lever där
i. MärkDNA är ett komplement till annat
förebyggande och trygghetsskapande arbete.
Vill du engagera dig i trygghetsskapande arbete? Kontakta kommunens samordnare för
mer information.




Starta grannsamverkan – ett socialt samspel med människor i ens närområde
skapar trygghet och förebygger brott. En
väl fungerande grannsamverkan är det
bästa sättet att förebygga bostadsinbrott.
Gå med i en nattvandrargrupp. Nattvandring innebär att grupper av vuxna
rör sig ute under kvälls- och nattetid i



syfte att skapa en lugnare miljö. Nattvandrargrupper finns på flera olika ställen inom kommunen.
Bli volontär hos Polisen. Som volontär
hos Polisen får du tillsammans med polis
och kommun arbeta för att öka tryggheten i samhället.

MärkDNA
– vad är det och hur används det?
Brå - Brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun

Vill du veta mer om lokala Brå? Engagera dig
ideellt? Eller kanske har någon syn- punkt på
det brottsförebyggande arbetet i kommunen?
Besök gärna vår hemsida eller ta kontakt med
oss på telefon eller mail (se kontaktuppgifter
längre ned).
Sven-Erik Andersson
Ordförande i lokala Brå

För ytterligare information kontakta:
Anna Sjöholm, drog- och brottsförebyggande samordnare

Följ gärna Drog- och brottsförebyggande arbete i Hässleholms
kommun på Facebook.

Anna.sjoholm@hassleholm.se
Tel 0451-267460

http://www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp/trygg-ochsaker/brottsforebyggande-arbete/brottsforebyggande-radet-bra.html
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Förslagsvis kan du märka din telefon, dator och andra personliga värdesaker. Även fordon, verktyg och
andra stöldbegärliga föremål kan märkas.

Vad är märkDNA?






MärkDNA är ett samlingsnamn
på en typ av märkning som kan
användas i brottsförebyggande
syfte, men även underlättar vid
brottutredning.
MärkDNA är en vätska som
penslas på stöldbegärliga och
andra värdefulla föremål. Vätskan
är osynlig men framträder under
UV-ljus. Varje märkning är unik
och kopplad till ett nummer som
ska registreras i en databas (läs
mer om registreringen i ditt
DNA-paket).
MärkDNA håller minst fem år
på föremål.

Pensla på ditt märkDNA i eventuella ihåligheter för att försvåra försök att skrapa bort märkningen.

Hur används märkDNA?


MärkDNA passar lika bra för
företag som till hemmet.



MärkDNA förekommer idag i
bland annat sprinklersystem på
banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller
på värdeföremål i hushåll.



MärkDNA har använts i många
år i England och USA. Där har
bostadsinbrotten reducerats avsevärt i områden där man genomfört märkning med märkDNA



Först beställer du ett kit med
märkDNA (kontakta förslagsvis ditt försäkringsbolag
för information).



Kontrollera hur många dekaler/skyltar som finns med i kitet. Använd dessa dekaler för
att märka bostaden vid särskilt
sårbara platser, till exempel
fönster och altandörrar.



Pensla på ditt märkDNA på
dina värdesaker. Vätskan penslas på värdesakerna, ungefär
som nagellack. Varje märkning
är unik.



I varje märkDNA-paket medföljer en registreringsblankett.
Blanketten ska fyllas i och
skickas tillbaka till leverantören, som sedan ser till att personuppgifterna hamnar i den
internationella databasen. Från
denna databas får polisen träffar som kan identifiera rättmätig ägare till beslagtaget stöldgods.



Fotografera gärna föremålen
du har märkt.

http://www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp/trygg-ochsaker/brottsforebyggande-arbete/brottsforebyggande-radet-bra.html

