GRANNSAMVERKAN – Månadsbrev maj 2020

Hej alla Grannsamverkare!
Under april månad utsattes våra tre kommuner för totalt 24
bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott.
Södertälje kommun har det under april månad inrapporterats totalt 19 bostadsbrott, det
är ungefär samma siffror som föregående månad. 3 st är fullbordade inbrott i
villor/radhus och 4 st försök samt 6 st fullbordade inbrott i lägenhet. 6 st var försök till
inbrott i lägenhet. 17 av bostadsbrotten har begåtts i Södertälje, 1 i Enhörna och 1 i
Järna
Salems kommun har det i april månad skett en kraftig minskning av bostadsinbrotten.
Endast 2 st fullbordade inbrott i villa/radhus och 1 försök. Brotten har skett under dagen.
Den kraftiga minskningen av inbrotten den senaste tiden beror sannolikt på att ett flertal
människor arbetar hemifrån på grund av covid 19. Men även på att polisen
gripit en person som vi tror ha stått för ett större antal inbrott. Vi får hoppas på att
trenden håller i sig
Nykvarns kommun har haft 2 fullbordade inbrott, 1 i villa/radhus och 1 i lägenhet.
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 av inbrotten har man sett gärningsmännen lämna i en svart
Skoda Yeti. Bilen var dock falskskyltad.
Vid ett flertal av inbrotten har man kastat en sten genom rutan för att se om någon
regerar. Försiktigare tjuvar ringer oftast på först för att kolla att ingen är hemma.
– Ta en funderare på om – ifall ni har fönsterruta på ytterdörr, ska byta ut dörren helt
eller om lås utan vred skall monteras istället.
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
Med anledning av pågående Corona så blev endast utbildningen i Salem genomförd. Vi
hänvisar nu till de kommande utbildningarna efter sommaren.
Datum för 2020 års utbildningskvällar i Södertälje Nykvarn och Salem:21/9 i Nykvarn, 28/9 i
Salem, samt 12/11 i Södertälje.Gå in och anmäl er för något av dessa datum. Tipsa vänner och
bekanta att gå med i Grannsamverkan.
Bra länkar med anledning av Corona
Krisinformation.se
Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar
Folkhälsomyndighetens webbplats
1177 Vårdguiden
Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats
8 sidor
8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats
Har du frågor om coronaviruset?
Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

Nästa vecka är det #Krisberedskapsveckan, läs mer på denna länk
msb - Krisberedskapsveckan
Bra appar att ha i sin telefon
-

Krisinformation
112 appen från SOS alarm
Brandrisk ute
SMSlivräddare
Avbrottsinfo
NAVET
En grannsamverkansapp

Kontaktuppgifter
Södertälje
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

