GRANNSAMVERKAN – Månadsbrev
april 2020

Hej alla grannsamverkare!
Under mars månad utsattes våra tre kommuner för totalt 30 fullbordade bostadsinbrott samt 4
försök till bostadsinbrott, totalt 34. I Södertälje var det sexton bostadsinbrott och tre försök till
bostadsinbrott, i Salem tolv inbrott och ett försök, samt i Nykvarn två fullbordade bostadsinbrott
på Vetevägen. Det är en minskning av antalet bostadsinbrott i Södertälje polismästardistrikt
jämfört med föregående månad då det var 44 bostadsinbrott och försök till dito.
En anledning till denna minskning kan vara att ett flertal människor jobbar hemifrån p.g.a. den
rådande pandemin, och på det sättet ökas alltså tillsynen av bostäderna. Det kanske är som det
gamla ordspråket säger: Inget ont som inte har något gott med sig!
Minskningen har dock bara skett i Södertälje och Nykvarn medan Salem tyvärr uppvisar ett ökat
antal bostadsinbrott jämfört med februari månad. Antalet inbrott är också fortsatt högt i Salems
kommun om man jämför med statistiken de senaste åren. Vi vill därför åter flagga för att Ni
grannsamverkare i Salem är extra på alerten!
Modus/tillvägagångssätt har ”som vanligt” varit att krossa fönster på altandörren eller fönster
invid altandörr. Dessa är ofta svaga punkter på fastigheten så se till att stärk upp med olika
brottsförebyggande åtgärder. Gå in på www.samverkanmotbrott.se för att ta del av bra tips! För
ytterligare information om modus för mars månad, se bilaga från polisen.
Också: Fortsatt vakenhet och att ni också reagerar och nyfiket ”konfronterar” okända människor
på gatan, att ni registrerar och även rapporterar misstänkta iakttagelser av dessa obehöriga
personer eller om okända fordon som omotiverat rör sig i villaområdet.
Utbildningar och träffar
Vi har ju tyvärr varit tvungna att ställa in vårens utbildningar på grund av COVID 19 men vi får
hoppas att höstens utbildningsomgång ska kunna genomföras planenligt: Datumen är 21/9 i Nykvarn,
28/9 i Salem, samt 12/11 i Södertälje.
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