Kommunstyrelseförvaltningen

Grannsamverkan
Månadsbrev augusti
Under juli har det skett 2 stycken inbrott och försök till inbrott i Salems
kommun.
2019 fortsätter med en förhållandevis positiv
statistik. Totalt i lokalpolisområdets tre kommuner
har bara 17 bostadsbrott inrapporterats vilket
måste anses som en fortsatt mycket låg siffra. Ett
inbrott har inträffat i Nykvarn och två stycken i
Salem, resterande inbrott har skett i Södertälje.

Modus
Tillvägagångssättet i de flesta fallen har varit att
man gått in genom fönster eller altan/
balkongdörrar, vid några tillfällen har man lyft ut
fönsterkassetten på altandörren. De flesta
inbrotten har skett under dag- och kvällstid men
några tomma hus har även fått påhälsningar under
nattetid. Då många har varit bortresta under
inbrottet är det dock svårt att säga när på dygnet
flera av inbrotten har skett.
Semesterperioderna närmar sig nu sitt slut men
fortsatt finns risken att ligorna, både de utländska
såväl som de inhemska, tar chansen att utnyttja det
faktum att många bostäder periodvis fortfarande
står tomma. Vi går mot mörkare tider och därmed
också större risk att tjuvarna nu kan verka mer
ostört.

Tänk på att öppna fönster/balkongdörrar är mycket
frestande ingångsvägar.
För fler tips: www.samverkanmotbrott.se

Utbildningar och träffar
Tyvärr märker vi att intresset för
Grannsamverkansutbildningar brukar vara lägre när
det är färre inbrott i vårt område, men för att hålla
bostadsbrotten nere måste ni fortsätta med ert
fantastiska arbete. Fler grannsamverkansgrupper
betyder fler ögon ute som kan hjälpa till att hålla
koll på området. Så sprid informationen till era
släktingar, grannar och vänner. Detta är en metod
som fungerar!
Nästa grannsamverkansutbildning hålls i Salem.
Anmälan till utbildningen öppnar ca en månad
innan utbildningstillfället.
Ni anmäler er på salem.se/grannsamverkan
Utbildningstillfällen för 2019 är:
● 16/9 Salem
● 14/10 Nykvarn
● 13/11 Södertälje

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

