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Grannsamverkan

Månadsbrev Maj
Under april har det inte skett något inbrott eller försök till inbrott i
Salems kommun.

Mycket glädjande kan vi konstatera att det inte har
varit några anmälda bostadsinbrott i Nykvarn och
Salem under april månad. I Södertälje kommun
anmäldes fem bostadsinbrott vilket var sju färre än
föregående månad. Jämfört med samma period
föregående år ser vi att anmälda bostadsinbrott har
minskat väsentligt i våra tre kommuner, april 2022
rapporterades totalt 14 inbrott och april 2023 totalt
fem inbrott.

En aktiv grannsamverkan bidrar till att vi har färre
inbrott eller inbrottsförsök. Det är också en bra
avskräckande åtgärd att ha synliga
grannsamverkansskyltar, att man rör sig i sitt
område, hjälps åt att se efter varandras hem och att
man är uppmärksam.

Tänk på!
Det är fortfarande nyfikna grannar som är den
största bidragande faktorn till att inbrott avbryts
och endast stannar vid försök eller i bästa fall inget
alls.

Sommartider
Nu när sommaren står för dörren och grönskan tagit
fart är det viktigt att se över så att buskar och träd
inte växer sig för stora och hjälper tjuven att jobba i
skymundan. Beskär träd och buskar så att grannar
och förbipasserande kan få fri sikt (gärna på långt
håll) och på så sätt öka sikten och med det kan man
upptäcka och förhindra inbrott.

Något annat som också är bra att tänka på är att
låsa fast stegar och plocka under möbler eller annat
som kan användas för att klättra på. Tipsa gärna
också grannen att göra likadant!

Sommartid brukar också innebära att man åker på
utflykter, besöker vänner och bekanta och åker ut
till sina sommarställen. Var noga med att meddela
era grannar och kontaktombud om ni reser i väg ett
tag.

Utbildningar och träffar
● Den 12 juni kl. 18.00 genomförs nästa

utbildning i metoden Grannsamverkan, och
den äger rum i Salem. För mer information och
anmälan: salem.se/grannsamverkan.

● Höstens utbildningstillfälle är i Nykvarn den 17
oktober kl. 18.00. Mer information och
anmälningslänk kommer längre fram.

Utbildningarna vänder sig både till dem som vill
starta upp nya grannsamverkansgrupper och till
dem som känner att de behöver en repetition i
metoden. Du är välkommen att boka in dig på vilken
som helst av de kommande utbildningar som äger
rum under året.
Och tipsa gärna om utbildningarna om du känner
någon som vill veta mer om grannsamverkan.

För mer information,
kontakta säkerhetssamordnare Victoria Skynäs på tel: 08-532 598 37

eller kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se
Läs mer på www.salem.se/grannsamverkan

www.samverkanmotbrott.se


