Kommunstyrelseförvaltningen

Grannsamverkan
Månadsbrev Januari
Under december har det skett två stycken inbrott och försök till inbrott i
Salems kommun.
Under december har lokalpolisområdet blivit utsatt
för 27 bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott.
Södertälje har blivit drabbad av 24 stycken, Nykvarn
1 och i Salems kommun har det i december månad
inrapporterats 1 fullbordat inbrott i villa/radhus och
1 försök till inbrott i lägenhet.

Fortsätt med det goda arbetet, hjälps åt att hålla
kolla på varandras bostäder och informera grannar
och vänner om grannsamverkan. Ju fler aktiva
grannsamverkare vi har, desto effektivare blir
konceptet.

Modus

Under 2019 utsattes Salems kommun för 45 inbrott
och försök till inbrott, jämfört med 2018 är det en
minskning på drygt 30 % (67 st inbrott/försök till
inbrott) och det lägsta antalet inbrott i kommunen
sedan 2015. Vi vill tacka alla grannsamverkare för
det fantastiska arbete ni gör. Det ger resultat!

Tillvägagångssätt har varit att bryta upp fönster och
inbrotten har främst skett dagtid. Tjuvarna har bl.a.
kommit över klockor, kamera och en GPS.
Inbrottstjuvarna har lärt sig att, även om man i allt
större utsträckning installerar larm hemma så
säkras/larmas bara nedervåningen. Om så är fallet
hemma hos dig, se till att alla möjligheter att nå
övervåningen minimeras t.ex. lås fast stegen, ta
bort träd att klättra på intill fasad, montera lås på
balkongdörr och åtkomliga fönster. Sätt upp lampor
med rörelsesensorer utomhus ect.
Fortsatt vakenhet och att ni också reagerar och
nyfiket/”konfronterar” okända människor på gatan
och rapporterar misstänkta iakttagelser till polisen
har varit en bidragande faktor till minskningen av
antalet inbrott.

Sammanfattning av året

Utbildningar och träffar
Boka redan nu in årets utbildningar (mer info
kommer närmare varje utbildningstillfälle)
● Salem: 2 mars och 28 september
● Nykvarn: 23 mars och 21 september
● Södertälje: 12 maj och 12 november
Har ni önskemål om vad
fördjupningsföreläsningarna i Salem ska handla
om? Anmäl ert förslag på
salem.se/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

