Till PBK:s medlemmar
Stöldskyddsmärkningserbjudande
Dessvärre är vi i PBK inte förskonade från stölder. Förra sommaren stals 2
båtar, ett stöldförsök gjordes och flera bensintankar stals. Denna sommar stals
en båt.
För att i möjligaste mån skydda våra båtar och utrustningen i dem utan att
införa ex. vis nattvaktstjänst föreslår PBK styrelsen en ”DNA” märknings
kampanj.
Fler och fler klubbar väljer att säkerhetsmärka sina båtar för att minska
intresset från tjuvar. Märkningskampanjerna med väl synlig skyltning verkar slå
väldigt väl ut*.
Genom så kallad ”DNA” märkning med en individunik färg underlättas Polisens
identifiering av eventuellt stulen och märkt egendom. Polisen (polisbilar och
polisbåtar) utrustas succesivt med de speciella UV lampor som krävs för att
hitta DNA märkningar. Då egendomen blir lätt identifierbar blir den mindre
intressant för tjuvarna.
En stor del av stöldskyddseffekten ligger i väl synlig skyltning och att man lyckas
övertyga eventuella tjuvar om att all (mest möjliga) egendom inom klubben är
märkt. Skulle något trots märkningen bli stulet är chansen att återfå
egendomen avsevärt högre för märkt än ickemärkt gods.
Styrelsen i PBK har utvärderat ett antal företags erbjudanden kring DNA
märkning och funnit Smartwaters "privatkit" lämpligt och mest prisvärt.
Förutom båten och båtprylarna kan man även märka andra värdesaker hemma
såsom mobiler, datorer, cyklar, kameror...
Erbjudandet i detalj finns i Smartwaters broschyr (LÄNK). (Hemsida)
För trovärdighetens skull ligger det i allas vårt intresse att så många som möjligt
DNA märker båtarna och vi hoppas kunna få alla er medlemmar intresserade av
detta erbjudande.
Om ni har frågor, kontakta Anders Lundgren via telefon: 0739-61 56 35
eller via mejl: anders.algot@gmail.com

Pris:
Om vi kan få minst 50 beställningar blir priset inklusive frakt 559 kr i stället för
ordinarie pris 699 kr.
Skulle vi få in färre beställningar än 50 st. blir priset 595 kr.
Erbjudandet om gruppbeställning med prisreduktion är öppet t.o.m. 2017-0228. Efter det datumet skickar vi i styrelsen in gruppbeställningen till Smartwater
som fakturerar och levererar märkningssatserna till varje enskild beställare.
Beställningsformulär (LÄNK)
Beställningen är bindande.
Med vänliga hälsningar och förhoppningar om stort intresse för
märkningserbjudandet.

Styrelsen PBK
Södertälje 2016-12-27

*Näsbyvikens båtklubb- DNA märkningspilot i samarbeta med SSF.
<https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/pressrum/pressmeddelanden2016/nasbyvikens-dna-projekt-blev-succe/>

