Båtsamverkan HÄRNÄSET
Den 4/4-18 samlades medlemmar i 10 båtklubbar från Härnäset på polisstationen i Lysekil
för information.
Kommunpolis Sara Olsson och polisinspektör Thomas Andersson höll en elegant och
informativ föredragning. Vi fick en genomgång av de olika spårsändare som finns på
marknaden både aktiva och sovande. Vad Thomas tryckte mest på var att den skulle
gömmas så bra som möjligt. Tjuvarna har ofta med sig störsändare för att slå ut
spårsändarna. Det finns olika sätt att komma runt det problemet. Om intresse finns i klubben
kan vi ordna en informationskväll och kanske göra ett gemensamt inköp.
Polisen rekommenderar dem varmt. I Lysekils kommun har det under 2017 fram till 4
april-18 stulits 28 båtmotorer, 7 båtar och 32 stölder ur båt.
Man skall ha klart för sig att de här ligorna som kommer inte bara ger sig på båtar utan även
sommarstugor och permanenthus.
Larmtjänst som ägs av försäkringsbolagen har tagit fram en bra liten namnlapp som man
sätter en synlig och en gömnd. De kostar 5:- st och beställs genom klubben.
Mötets stora nyhet var hur man kan använda appen Whatsapp för håll koll på om något
mystiskt är på gång. Ett mycket effektivt hjälpmedel för att informera varandra inom gruppen
och i slutändan om en stöld är på gång kalla på polisen. Detta har under några år
praktiserats av Båtsamverkan Tanum där stölderna har upphört.
Under kvällens gång så bildades Båtsamverkan Härnäset. Om man vill delta i den här
gruppen,vilket jag starkt rekommenderar,så vänd er till mig så skickar jag över en
inbjudningslänk.
I början av mötet sa Thomas att han fått indikationer på att en liga skulle komma,men han
visste inte när. Strax innan det var dags att avsluta mötet fick han ny info: Ligan hade gått
ombord på en färja som ankommer till någon av hamnarna i Skåne på fredag. Alltså i
morgon !! Det är kanske dags att komma på tårna.
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