
Båtsamverkan
n att vi tillsammans ser om varandras båtar
n att vi är mer uppmärksamma på vilka

som rör sig i området
n att vi pratar med okända och noterar

bilnummer
n att vi tar ställning för den som drabbats

och bryr oss om vår båtgranne

Båtsamverkan innebär en social gemenskap som är en bra
grund för till andra aktiviteter för att minska brottsligheten
och öka tryggheten i våra områden.



Båtmotorstölder

Sedan ca 10 år tillbaka har Bohuskusten
drabbats av ett onormalt stort antal
båtmotorstölder. När polisen för 7-8 år
sedan såg omfattningen och började
analysera fenomenet, framkom snart att vi
var utsatta för en grov organiserad
internationell brottslighet.

Internationella ligor och lokal brottslighet medför att antalet stulna motorer i Västra
Götaland de senaste åren uppgått till mer än 500 årligen med ett godsvärde av ca 35
miljoner kronor.

Vår, sommar och höst sker stölder i huvudsak från båtar som ligger i sjön,  på vintern
riktas stölderna främst mot båtar vid sommarstugor och uppläggningsplatser. Även
marinor och försäljningsställen blir av intresse

Sedan flera år har antalet båtmotorstölder i Sverige legat på en oacceptabelt hög nivå.
Särskilt utsatt har kusten från norra Halland till norska gränsen varit.

Polismyndigheten i Västra Götaland kommer under 2013 i samverkan med Larmtjänst och
försäkringsbranschen att göra en satsning med målsättning att kraftigt reducera antalet
stölder. Vi kommer att arbeta med ett särskilt fokus på Bohuskusten.

Hur startar man Båtsamverkan?
Ett led i detta arbete är att uppmuntra och stödja båtsamverkan. Denna är uppbyggd enligt
samma koncept som de grannsamverkansprojekt som är verksamma runt omkring i
landet, dvs ni arbetar själva gemensamt för att skydda er egendom och förebygga brott.
Allt ni behöver veta om båtsamverkan finns att hitta i det kompendie som Larmtjänst och
polisen gemensamt tagit fram. Kompendiet hittar ni på Larmtjänst hemsida. Använd
sökfunktionen och sök; samverkan mot båtbrott. Besök även nedan angivna hemsidor för
mer nyttig information.

Twitter
Fortlöpande information om Båtsamverkan och utvecklingen av båtmotorstölder kan du
följa på vårt Twitterkonto twitter.com/kofotfyrbodal eller genom att googla på Kofot
Fyrbodal.

Polismyndigheten i Västra Götaland Larmtjänst AB
Polisområde Fyrbodal Box 24158
Box 544, 451 21 Uddevalla 104 51 Stockholm
Tel. 114 14 08-522 784 00
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www.polisen.se www.larmtjanst.se
www.samverkanmotbrott.se www.stoldskyddsforeningen.se

Samverkande försäkringsbolag:
Alandia, Atlantica, IF, Länsförsäkringar, Svedea och Svenska Sjö.


