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Hej alla grannsamverkare!
Nykvarn
Underlag och information om inbrott i bostäder i Nykvarns kommun under april 2020, v19-v22
(1/5-31/5)
Grattis Nykvarns kommun det har under maj månad endast inrapporterats ett fullbordade inbrott i
villa/radhus, Brottet inträffade under kvällstid.
Modus/tillvägagångssättet var att krossa fönster på baksidan.
– Ta en funderare på om – ifall ni har fönsterruta på ytterdörr, ska byta ut dörren helt eller om lås
utan vred skall monteras istället.

Salem
Underlag och information om inbrott i bostäder i Salems kommun under april 2020, v19-v22 (1/531/5)
I Salems kommun har det i maj månad varit ett fortsatt ett lågt inflöde av bostadsinbrotten. Endast
2 st fullbordade inbrott i villa/radhus samt ett försök. Brotten har skett under dagen. Trenden
verkar hålla i sig.
Modus/tillvägagångssätt har fortsättningsvis varit att krossa fönster på altandörren eller krossat
något annat fönster.

Södertälje
Underlag och information om inbrott i bostäder i Södertälje kommun under maj 2020, v19-v20
(1/5-31/5)
I Södertälje kommun har det under maj månad inrapporterats totalt 30 bostadsbrott, det är en
markant ökning från förgående månad. 18 st är fullbordade inbrott i villor/radhus och 5 st försök
samt 3 st fullbordade inbrott i lägenhet. 4 st var försök till inbrott i lägenhet. Samtliga
bostadsinbrott har begåtts i Södertälje. Fyra av villorna med fullbordat inbrott var larmade via
vaktbolag.
Modus/tillvägagångssätt är oförändrat, man krossar fönster på altandörren eller fönster invid
altandörr. I ett flertal fall har man även brutit upp dörrar och fönster. Brotten sker under dag/
kvällstid. Vid ett flertal av inbrotten har man sett gärningsmännen lämna och
trots bra signalement har ingen gärningsman kunnat gripas.
Ovanligare gods har tillgripits vid vissa inbrott såsom vaser, prydnadsföremål och verktyg

Värt att upprepa om ni har eller tänker montera larm - Inbrottstjuvarna har lärt sig att –
även om man i allt större utsträckning installerar larm hemma så säkras/larmas bara
nedervåningen. Vissa öppningsbara fönster ej avsedda som nödutgångar kan helt sonika
göras fasta genom att de skruvas fast i karmen.
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 öppningsbara fönster.
Sätt upp lampor med rörelsesensorer på mörka, dolda sidor utomhus.

Detta tål också att upprepas i varje månadsbrev;
– Hjälp till att hålla koll på varandras bostäder för det är allas våra gemensamma
ansträngningar i området som blir den starkt bidragande orsaken till om brottssiffrorna
ska kunna hållas nere på en låg nivå.
– 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, att ni reagerar på
höga ovanliga ljud i trapphus etc.

Som vanligt rekommenderar vi er att regelbundet gå in på www.samverkanmotbrott.se för att
ta del av alla goda tips.

Utbildningar och träffar
21/9 i Nykvarn, 28/9 i Salem, samt 12/11 i Södertälje.

Vi vill passa på att önska en riktigt trevlig sommar!
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Michael McCarthy
michael.mccarthy@sodertalje.se 08-523 017 40
Salem
Richard Buske
richard.buske@salem.se
08-532 598 37
Nykvarn
Niclas Fagerström
niclas.fagerstrom@nykvarn.se
08-555 010 29
Polisen
Mikael Alfredsson, Ann-Kristin Gunnarsson, Sandra Pettersson
Gemensam mailadress till kommunpoliserna; kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se

