Kommunstyrelseförvaltningen

Grannsamverkan
Månadsbrev juni
Under maj har det skett 3 stycken inbrott och försök till inbrott i Salems
kommun.
Under maj månad i lokalpolisområdet har det bara
inrapporterats 12 bostadsbrott vilket är ett av de
lägsta siffrorna på mycket länge. Av dessa 12
bostadsbrott (försök till inbrott och fullbordade
inbrott i villa/radhus och lägenhet) har 9 skett i
Södertälje, 3 i Salem och i Nykvarn har det inte
inrapporterats några inbrott eller försök därtill.
De senaste månadernas kraftiga nedgång i antalet
bostadsbrott fortsätter alltså vilket är mycket
glädjande! En fungerande grannsamverkan och
ökad vakenhet kan fortsatt vara det som har gjort
skillnad. Minskad rörelse hos tillresta inbrottsligor
en annan möjlig orsak.

Modus
Tillvägagångssätt följer samma mönster som
tidigare; uppbrutna och krossade fönster samt
altandörrar vid villainbrotten och modus vid
lägenhetsinbrotten har varit att bryta upp ytterdörr
eller ta sig in via fönster. Det samma gäller det
stulna godset; som vanligt är det guldföremål och
smycken, mobil, dator, pass, TV, klockor och
kontanter. Det som sticker ut denna månad är ett
vapenskåp innehållandes jaktvapen som stals i
Salem.

Nu stundar sommaren och många planerar nu sina
semesterresor. Som grannsamverkare vet Ni vad
som gäller: Meddela grannar/kontaktombudet
vilken period Ni är borta, se till att huset ser
befolkat ut (leksaker och trädgårdsredskap på
gräsmattan, inga neddragna persienner m.m.)
ordna eftersändning av post eller be en granne ta
hand om posten. Tänk också på att inte skylta med
er resa i sociala medier.

Utbildningar och träffar
Vårens utbildningstillfällen är nu genomförda, och
senast begav det sig i Södertälje där ca 30 personer
deltog i utbildningen/repetitionen och där 6 nya
grannsamverkansgrupper bildades – Välkomna!
Till hösten anordnar vi följande tillfällen:
● 16/9 -Salem,
● 14/10 -Nykvarn
● 13/11 -Södertälje
Ni kontaktombud som inte gått någon
repetitionsutbildning på tre år ska anmäla er till
något av dessa tillfällen.

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

