Kommunstyrelseförvaltningen

Grannsamverkan
Månadsbrev Januari
Under december har det skett 11 stycken inbrott och försök till inbrott i
Salems kommun.
December månad var ingen bra månad när det
gäller inbrott och under perioden så blev
lokalpolisområdet utsatt för 79 inbrott och försök
till inbrott. Salem har haft elva inbrott/ försök till
inbrott varav sex fullbordade inbrott i villa/radhus
och två försök samt tre fullbordade i lägenhet. Alla
inbrott i Salem förutom ett skedde under perioden
19-29/12. Vi ser tyvärr att inbrotten har fortsatt
under början av 2019.

Modus
Modus vid villabrotten har varit att krossa ruta på
altandörr, krossa eller bryta upp fönster. Smycken,
guld-/vigselringar och klockor har varit tjuvarnas
byten denna månad. En fortsatt trend är att
gärningsmännen bryter loss listerna runt
fönsterkassetterna för att helt sonika sen lyfta ur
glaset ur ramen. Se till att säkra villastegar med lås
eller kätting, skaffa låsbara handtag till altandörrar
och till fönster (framför allt på dolda sidor).
Överväg dessutom att skruva fast fönster som
sällan eller aldrig öppnas.

Flera inbrott har skett i bostäder där det har funnits
larm. Men polisen har tyvärr väldigt lite att gå på,
om ni har sett något kontakta polisen på 114 14, ser
ni ett pågående inbrott eller inbrottsförsök ring
112.
Under år 2017 så inträffade 493 st bostadsinbrott i
lokalpolisområdet och år 2018 blev slutsiffran 419
st. Södertälje har en minskning av antalet inbrott
under 2018, Nykvarn ligger i stort oförändrat och
Salem har tyvärr en ökning av antalet inbrott.
Gemensamt är att ca 20 procent av totalen har
skett under december månad.
För mer information om modus och statistik se
bilaga från polisen.

Utbildningar och träffar
Vårens utbildningar:
●
●
●

18 mars - Salem
8 april - Nykvarn
16 maj - 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

