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Inbrott i ett hus i Ribe Samfällighetsförening 

En av våra medlemmar har drabbats av ett inbrott 

Lördagen den 22 augusti vid 23-tiden skedde ett inbrott på 
Ribegatan. Gärningsmännen har brutit upp ett fönster på 
bottenvåningens baksida och på så sätt tagit sig in i huset. 
Hela huset har genomsökts, man har nogsamt gått igenom allt 
bohag och allt lösöre och slängt ut allt på golvet. 
Man har tillgripit allt av värde, såsom datorer, mobiltelefoner, 
smycken, klockor, kläder, märkesvaror samt sonens alla 
sparpengar. 

Har någon i föreningen iakttagit någon eller något i samband med 
detta datum, är vi tacksamma om ni kan berätta detta för styrelsen. 

Huset är utrustat med larm från TL-detect med uppkoppling mot 
Securitas. Larmet har av någon anledning inte gått fram till 
vaktbolaget. Efter diskussioner med Securitas och TL-detect har det 
framkommit, att teleuppkopplingen i huset går via 
Bredbandsbolaget och detta kan medföra problem med larm från 
TL-detect. 

Vi vill med anledning av ovanstående uppmana er som har IP-
telefoni och larm att kontrollera med ert larmbolag huruvida larmet 
fungerar med den tekniken. 

Ett led i Grannsamverkan är att vi alla hjälps åt att hålla ögon och 
öron öppna om vi ser något eller någon/några som rör sig i området 
som verkar konstigt. (Se länk till Grannsamverkan.se 
http://www.grannsamverkan.se/index_1280.htm ) 
 
Vi i styrelsen vill gärna uppmana alla att tända era ytterbelysningar, 
så att området blir så upplyst som möjligt. Se även till att hålla ner 
höjden på växtligheten i era trädgårdar och era eventuella häckar 
så att de inte blir för höga och kan ge tjuven en möjlighet att 
operera i skydd av dessa. 

Lägre häckar och en upplyst miljö samt vaksamhet 
från oss boende kan kanske hjälpa oss att hålla 
oönskade personer från vårt område. 
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