Sammanfattning av information lämnad vid möte med två poliser och en advokat från
Marbella kommun onsdagen 9 maj 2014 i Kongresspalatset. Ca 100 personer var närvarande.
Informationen hölls på engelska
Polisen berättade följande:
-det finns 400 lokalpoliser i Marbella.
-när någonting händer skall man ringa polisen på telefon 092. Försök att samla in så mycket
information det går om vad som har hänt
-på Apelsintorget finns ett poliskontor för utlänningar. Dit kan man också gå om man vill
anmäla någonting
-lokalpolisen lämnar över till Policía Nacional om en anmälan behöver utredas särskilt
-Marbella drar till sig brottslighet särskilt under turistsäsongen
-det förekommer ytterst sällan våld i samband med att människor blir bestulna
-bostadsinbrott är inte något större problem i Marbella
-särskilt uppmärksam skall man vara när man hyr bil direkt efter ankomsten.
Uthyrningsfirmorna ”bevakas” av kriminella
-lämna inte bilen med bagage i utan att kontrollera att den är låst.
-det förekommer att de kriminella stör din låssignal när du fjärrlåser så att bilen förblir öppen
-när du går ut skall du inte ta med mer pengar i plånboken/väskan än vad du tänker göra av
med
-om du har telefonnummer i mobilen är det viktigt att du också har de viktigaste numren
antecknade på en skriven lista hemma. Betyder mycket om mobiltelefonen blir stulen
-man måste alltid kunna legitimera sig som utlänning. Bara passet är giltig legitimation. Det
finns möjligheter att skaffa en legaliserad kopia av passet. Ett antal kontor på Ricardo
Soriano erbjuder denna tjänst
-när man kör bil måste originaldokumenten finnas med i bilen och man måste också ha med
sig körkortet och passet
-om man vistas mer än 180 dagar om året i Spanien skall bilen vara registrerad i Spanien

Advokaten pratade om betydelsen av att alla som bor härnere registrerar sig
-om man vistas här längre än tre månader i sträck
-omregistrering skall ske vartannat år

