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Nöjd. Ida Andersson och Falkenberg Recycling verkar ha hittat en metod som skyddar mot skrottjuvar.
Nio personer har gripits sedan företaget installerade det nya övervakningssystemet där tjuven avslöjas i
direktsändning. Ur HN 3 oktober. Då berättade vi om dieselstölder som drabbar företagare och hur svårt
det är att skydda sig. Foto: Ola Folkesson

Nio personer gripna på Falkenberg Recycling
Tjuvarna avslöjades i direktsändning hos larmcentralen
FALKENBERG. Sedan i somras har polisen tagit nio tjuvar på bar gärning hos Falkenberg

Recycling. Larmcentralen har kunnat se gärningsmännen i direktsändning.

– Jag är väldigt nöjd. Det här är mycket bättre än ronder med vakter, säger vd Ida Andersson.
Dieselstölder och metallstölder är ett jätteproblem där både företag och privatpersoner drabbas.
Polisen kan omöjligt bevaka varenda tanklock, skrotfirma, kyrka och villaträdgård. Tjuvarna kan
alltså arbeta ostörda. I takt med samhällets oförmåga att komma tillrätta med den här typen av
brottslighet växer nya skyddsåtgärder fram.
Återvinningsföretaget Falkenbergs Recycling hanterar metaller och järnskrot och har haft en rad
inbrott och stölder.
– En gång låg polisen och spanade och lyckades gripa två personer. Men jag vågar inte tänka på hur
mycket som försvunnit genom åren, säger Ida Andersson.
I somras installerade företaget ett övervakningssystem som heter Safe Solutions.
– Vi har en enda kamera som sitter i en mast och som ser hela området, berättar Ida Andersson. Den
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fungerar som en vanlig kamera på dagen och som värmekamera på natten. Då kan inte tjuvarna
gömma sig. Larmet går direkt till en central.
Sedan installationen i somras har två inbrott gjorts mot företaget. Nio personer har gripits totalt. Vid
ett tillfälle försökte de gömma sig. Vid det andra stod de i containrarna och plockade. Alltså med
händerna i syltburken.
Skrotföretaget Uniscrap i Skillingaryd, som även har en utskeppningsplats i Falkenbergs hamn, har
goda erfarenheter av det övervakningssystemet Observer Direct. Företaget drabbades av inbrott tre
gånger under ett år och blev av med koppar och andra metaller för 600 000 kronor. Ingen greps.
– Tjuvarna är jävliga och duktiga på det de håller på med, konstaterar platschefen Tommy Axelsson.
Men för oss var det tungt. Vi lever på knivseggen ekonomiskt och ett inbrott resulterar i röda siffror.
På den tiden hade företaget en sedvanlig kameraövervakning med larm till väktare som kom när
inbrottet redan var över.
– Nu har vi gjort en rejäl uppgradering för 60 000 kronor.
I början av juli blev det skarpt läge. En Jönköpingsbo och en Nässjöbo klippte upp stängslet och
började samla skrot, men fick aldrig med sig något. I stället tog polisen emot dem.
– Den ene var visst straffad förut, men hur gick det gick sen vet jag inte, säger Tommy Axelsson. Men
jag tycker att polisen är mer på tårna nu än tidigare
Marie Hebelius Svahn
marie.hebelius.svahn@hn.se
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