GRANNSAMVERKAN – Månadsbrev
oktober 2020

Hej alla grannsamverkare!
Under oktober månad utsattes våra tre kommuner för totalt 28
bostadsinbrott/försök till bostadsinbrott.
I Södertälje kommun har det under september månad inrapporterats totalt 19 bostadsinbrott,
det är en viss ökning från föregående månad. 6 st är fullbordade inbrott i villor/radhus och 4
försök. 4 st fullbordade inbrott i lägenhet och 5 försök till inbrott i lägenhet.
Modus/tillvägagångssätt är oförändrat, man krossar fönster på altandörren eller fönster invid
altandörr. På flertalet lägenheter kunde man inte hitta några skador på dörrarna. Brotten sker
under dag/ kvällstid. Vid 6 av bostadsinbrotten i Södertälje och Rönninge
var bostäderna larmade, vid 2 tillfällen hade larmet ej löst ut. 2 av våra mest kända
inbrottstjuvar har gripits vid 2 olika tillfällen. De är nu häktade så förhoppningsvis kommer
inbrotten att minska. Vid ett inbrottsförsök hade 2 ovårdade män i 60 årsåldern
parkerat en Volvo V70 grå på infarten till en villa och varit och ryckt i dörren. När de
konfronterades av målsägande lämnade de platsen.
Övriga brott: I Södertälje finns det inget som sticker ut gällande övriga brott.
I Salems kommun Under september månad varit en ökning av bostadsinbrotten i Salems
kommun. Det har inrapporterats 5 fullbordade inbrott i villa/radhus och 2 försök. Brottet har
skett dagtid och kvällstid. Vi har haft 2 st kända inbrottstjuvar i farten som nu är gripna och
häktade. Förhoppningsvis kommer nu inbrotten att sjunka i kommunen.
Modus/tillvägagångssätten vid inbrotten har varit krossade rutor samt uppbrutna
balkongdörrar. Vid ett av inbrotten var bostaden larmad, detta verkar inte vara något hinder.
Övriga brott: Salem hade under en kortare period en kraftig ökning av stölder ur och
från bilar. Detta kommer att följas upp. Det finns inga iakttagelser runt dessa brott så det är
svårt att säga vilka gärningsmännen är. I övrigt är det inget som sticker ut utöver det vanliga
I Nykvarns kommunDet har under september månad inrapporterats 2 nya bostadsinbrott.
Båda var inbrott i villa/ fullbordat och det finns inga iakttagelser runt dessa. Er
grannsamverkan verkar vara fortsatt bra i Nykvarn.
Övriga brott: Det finns inget som sticket ut gällande övriga brott som kan kopplas till
bostadsinbrott.

Modus/tillvägagångssätt Fönsterruta krossad och balkongdörr uppbruten. Därefter
har man rört om i hela huset.
Tänk på att vi går in i mörkare tider. Säkerställ att belysning fungerar som den ska runt era
bostäder. Glöm inte bort garage och förråd när ni arbetar med inbrottsskydd.
– 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 under hösten
Södertälje - 12/11, kl. 18:00 – 20:00, Konferenslokal Demokratin, Södertälje stadshus
Tider för 2021 utbildningar återkommer vi med i decembers månadsbrev.
Tipsa gärna era vänner och bekanta att gå med i Grannsamverkan.
Tips på appar att ha i sin telefon:
- Krisinformation.se
- 112 appen från SOS alarm
- Brandrisk ute
- SMSlivräddare
- Avbrottsinfo
- En grannsamverkans-app

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

