
Kommunstyrelseförvaltningen

Grannsamverkan

Månadsbrev februari och mars
Under februari och mars har det skett 3 stycken inbrott och försök till
inbrott i Salems kommun.

Starten på året har sett positivt ut för Nykvarn som

inte har drabbats av ett enda inbrott, och Salem

som endast har drabbats utav 3, dock är det en rejäl

ökning från förra året, då kommunen inte

drabbades av ett enda inbrott under de första 4

månaderna 2022. Södertälje ligger tyvärr på mer

“normala” nivåer för året.

Modus
Det som sticker ut för februari månad är att det är
många fullbordade och försök till inbrott i lägenhet.

Grannsamverkan kan självklart även drivas i
flerbostadshus så tipsa gärna vänner och bekanta
om konceptet så vi får fler aktiva områden, vilket
gör våra kommuner mindre attraktiva för
inbrottstjuven.
Grannsamverkan - Flerbostadshus (Pdf)

Vi blir bättre och bättre på att skydda våra bostäder
vilket göra att inbrottstjuvarna letar andra väger, vi
ser att inbrott i garage och förråd blir allt vanligare.
Glöm inte att se över skalskyddet till dessa
utrymmen. Lampor och rörelsebelysning känner ni
alla till vid det här laget, men se även till att larma
dörrarna till förråd och garage. Antingen genom
samma sätt som hemlarmet eller genom lokala larm
som endast låter på plats. Det skrämmer bort
inbrottstjuven och gör även att ni upptäcker
inbrottet eller inbrottsförsöket direkt. En av
problematiken när det gäller denna typer av inbrott
är att det ibland tar rätt långt tid från då inbrottet
har skett till dessa att man upptäcker det, vilket
försvårar utredningen för polisen.

Bedrägerier
Tyvärr ser vi en stor ökning av bedrägerier, både
inom våra kommuner men även nationellt. Det är
tyvärr ofta ett lätt sätt för den kriminella att komma
över stora summor pengar utan att själv utsätta sig
för någon direkt riskt. Polisen har just nu en
pågående kampanj där information i form av ett
vykort kommer gå ut till alla över 70 år.

Informationen är dock bra att ta del av för alla och

sammanfattningsvis går den ut på:

● Lägg på luren
● Logga inte in
● Lita inte på den som ringer

För att ta del av kampanjen, som även finns
tillgängliga på flera språk, se polisens hemsida,
polisen.se

Utbildningar och träffar
Årets första utbildning höll i februari i Södertälje.
Nästa utbildning kommer hållas i Salem innan
sommaren, mer info kommer komma runt påsk.
Nykvarn kommer ha en utbildning under hösten.

Den 20 mars är det dags för Trygghetsvandring i
Salems kommun. För mer information om
trygghetsvandring och anmälan se
salem.se/tryggochsaker.

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

https://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2019/05/Grannsamverkan_flerbostadshus.pdf
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/
http://salem.se/tryggochsaker
mailto:kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se
http://www.salem.se/grannsamverkan
http://www.samverkanmotbrott.se


Statistik

Januari

Postort Gata Brottskoder Brottsdatum beräknat

Rönninge Fjärilstigen 9801 Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus 2023-01-01

Rönninge Domherrestigen 9801 Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus 2023-01-13

Februari

Postort Gata Brottskoder Brottsdatum beräknat

Rönninge Mosshagestigen 9802 Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 2023-02-22

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

mailto:kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se
http://www.salem.se/grannsamverkan
http://www.samverkanmotbrott.se

