
Känner du dig trygg i Rättvik? 

 
 
På SPF:s senaste månadsmöte klev en fullt uniformerad person upp på podiet  
framför oss. Det var Rättviks kommunpolis, Anders Modén. Hans uppgift är att  
vara en länk mellan medborgarna och kommunen och polisen, samla in synpunkter  
och jobba för ett tryggare Rättvik. Därför är han mycket ute och pratar i skolor och i 
föreningar bl.a. 
 
Det var 10 inbrott i villa och 2 i lägenhet 2015 till en bit in i år. Mycket eller lite? 
Naturligtvis mycket för dem som drabbats. Det som är begärligt är pengar och 
smycken, inte datorer och TV-apparater. Därför är det bra att fotografera sina 
värdesaker om något skulle hända.  
 
Kan man parkera bilen tryggt nedanför stationen mot campingen? Faktiskt är varken 
stöld eller skadegörelse på bilar så vanligt i Rättvik fick vi höra. Största hotet numera  
är internet. Bluffakturor och id-kapningar har vi hört om. Att vara försiktig vid 
bankomaten likaså och skydda med handen när man slår koden. 



 
 
I full mundering har Anders 12 kg extra på sig. Här har han tagit av sig den skottsäkra 
västen.Han trodde inte den skulle behövas när han träffade oss! Sedan har han 
pepparspray och en batong som han demonstrerar på bilden. Och en pistol som han 
enligt reglerna inte fick ta ur hölstret för att demonstrera. Han var glad för att aldrig ha 
behövt använda den. Han menade att det bästa vapnet av alla är att prata! 
Anders vill gärna att vi fyller i en enkät om hur vi ser på tryggheten i Rättvik. Man kan 
också läsa om hans arbete och hämta enkäten på kommunens hemsida här. 
 

 



Anders avtackades förstås men en bukett härliga blommor. Att hans besök var 
uppskattat märktes av att det var fullsatt i Församlingshemmet! 
 

 
 
Som vanligt var det förstås kaffe, smörgås och en kaka! 
 

 
 
 
 



 
... och lotterier. Här är det dragning tillsammans med en tursam vinnare! 
 

 
 
Kören sjöng som vanligt både vackert och roligt - förkylningsvisan! Men de har varit 
med så mycket på bild förut så ingen bild på dem idag! 
 
Sedan gick vi ut i det underbara vårvädret med fullt solsken och takdropp! Vi kunde 
nog känna oss ganska trygga i Rättvik i alla fall! 
 
Text och foto: Anne Höglin 

 


