Larma rätt
Viktigt är också HUR du lägger fram din nödsituation, för att ditt larm skall bli tagit på alvar.
Nedan text är så klart skrivit med glimten i ögat, men ändå med mycket alvar och att så här är
verkligheten.
Naturligtvis är det viktigt att tala sanning när man larmar, men som sagt, ändå tänka på – hur
viktigt är det för MIG att hjälp kommer.
Polisen eller larmoperatören som sitter vid sitt skrivbord, varmt och tryggt med kaffekoppen
bredvid sig – det är inte han eller hon som mitt i natten står öga mot öga mot några inbrottstjuvar,
och till råga på allt när du själv är hemma. Då kan allt hända – och har hänt!

Ett bra tips om hur man skall gå till väga
Så gör man…
Hur man får polisen att komma när man behöver dom…
Björn från Höör i Skåne var på väg att gå och lägga sig när hans fru sa att han hade glömt att
släcka ljuset i garaget.
Garaget låg i anslutning till huset och Björn hade precis öppnat bakdörren för att gå och släcka
när han upptäckte att där var folk i garaget som höll på att plocka till sig av hans grejor.
Han ringde polisen och frågade om dom kunde skicka en polisbil. Polisen svarade att alla bilarna
var upptagna och rådde honom till att låsa alla dörrar så skulle de skicka en bil så fort det blev
någon ledig.
OK, sa Björn, lade på telefonen och räknade till trettio. Sen ringde han polisen igen. ”Hej, jag
ringde nyss om att jag hade tjuvar i mitt garage. Ni behöver inte komma för jag har skjutit dom.”
Sen lade han på luren.
Inom några minuter var 6 polisbilar, 1 helikopter, 1 brandbil och 2 ambulanser på plats.
Dom tog tjuvarna på bar gärning.
En av poliserna gick bort till Björn och sa: ”Jag tyckte du sa att du hade skjutit dom?”
Björn sa: "– och jag tyckte du sa att du inte hade några lediga bilar”.
Källa: Okänd

