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Underlag och information om inbrott i
Salems kommun under december 2018, V 48–V1 (1/12-31/12)
I Salems kommun har det under december månad inrapporterats 11 st bostadsbrott varav
6 st har varit fullbordade inbrott i villor/radhus och 2 försök samt 3 st fullbordade
inbrott i lägenhet. Alla brott utom ett har inträffat under perioden 19–29/12.
Modus/tillvägagångssätt
Tjuvarna har främst gjort inbrott under mörk tid eftermiddag/kväll och man har då brutit
upp altandörrar eller krossat fönster på dessa eller fönster intill samt brutit upp källarfönster.
Vid lägenhetsbrotten har man brutit upp fönster, balkongdörr eller försökt bryta upp
ytterdörr.
Tjuvarna har bl.a. kommit över datorer, systemkameror, klockor och guld/smycken.
Under år 2017 så inträffade 53 st bostadsbrott i Salems kommun och år 2018 blev
slutsiffran 64 st.
En tydlig ökning där ca 17 % av brotten genomfördes under slutet av december.
Tyvärr ser vi vid ingången av 2019 en fortsatt negativ trend där brotten mot bostäder i
Salems kommun ökar. Hittills har 6 bostadsbrott inrapporterats redan under årets första
vecka.
Vid ett av det nya årets villainbrott har man brutit upp ett litet källarfönster om ca 20x35
cm vilket tyder på en mindre, smal person. Med ledning då av vittnesiakttagelse, det
stulna godset och ingångssätt kan man fundera på om gärningsmännen är yngre/mindre
och då kanske rent av även lokala förmågor.
Se till att säkra villastegar med lås eller kätting, skaffa låsbara handtag till altandörrar
och minst till fönster på dolda sidor. Överväg dessutom att skruva fast fönster som
sällan eller aldrig öppnas.
– Ofta är lite modernare villafönster inte ordentligt fästa/fastlimmade med t.ex. silikon
utan bara ditsatta i ramen och hålls på plats med hjälp av lister. Ett gott råd är att själv
göra en översyn av fönstren, lossa lister och vid behov säkra fönsterdelen t.ex. genom
att lägga silikonrand eller lim mot ramen runt hela fönstret utvändigt och om möjligt
även invändigt. En extravinst i detta kan dessutom innebära bättre isolering.
Det kan inte nog understrykas värdet i en fungerande grannsamverkan och att alla
iakttagelser noteras och rapporteras.

