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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – Nr.11 160323 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
Nu är vi inne i påskveckan och ännu en högtid för dem som ägnar sig åt 
bostadsinbrott, detta eftersom vi är så många som åker bort och lämnar våra 
bostäder helt utan tillsyn. Vi önskar att så många som möjligt förstärker sin 
grannsamverkan och hjälper varandra under påsken.  
 
Inbrottstjuvarna tar de hus som ser mörka och tomma ut!  
Tänk därför på hur du själv kan brottsförebygga genom att identifiera husets 
svaga sidor. Använd ljus och ljud, rörelsedeckare ute och timers på belysning och 
radio inne.  
 
Se till att ha skottat, ha god kontakt med grannar och tala om när ni åker bort och 
hjälp varandra att hålla lite koll i området.  
 
Lär Er vilka bilar och personer som vanligtvis rör sig i erat område.  
 
Man pratar om tjuvens modus (tillvägagångsätt) vid bostadsinbrott och det kan se 
olika ut beroende på vad det är för hus. Tjuvarna anpassar sig efter HUSETS SVAGA 
SIDOR. Ofta är det husets altandörr som man tar sig in via, men saknas en sådan 
eller om huset har andra svaga sidor så kanske man tar sig in via dem. 
 
I flera av förra veckans inbrott knackade gärningsmännen först på ytterdörren för att 
kontrollera om någon var hemma. Där man inte var hemma tog de sig in genom att 
kasta in en sten genom ett fönster, detta skedde dagtid.  
 
Om någon okänd person knackar på Eran dörr så är ett bra förslag att öppna ett 
fönster vid sidan om dörren och fråga vad de vill så slipper ni konfronteras med 
någon i dörröppningen. Ha alltid ytterdörren låst. 
 
Var uppmärksamma på vilka som rör sig i erat område både kvällstid och dagtid. 
Brottsförebygg även med att inte förvara kontanter hemma, lås in smycken och 
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annat silver som ni inte använder. Märk stöldbegärlig egendom med DNA-
MÄRKNING 
 
TIPS från allmänheten är många gånger avgörande för oss för att göra ett gripande. 
Det finns inga tips som är obetydliga, VI lägger pussel så sålla inte själva! Ring 
därför direkt polisen om du gjort en iakttagelse som kan sättas i samband med brott.  
 
Tänk på att ringa 112 om man misstänker att ett brott är begånget eller på väg att 
utföras. Har man gamla iakttagelser ska man däremot ringa 114 14.  
 
Om polisen inte får kännedom om ett brott kan vi inte ingripa, tänk därför på att det 
inte räcker med att lägga ut sina misstankar på sociala medier! 
 
VILLAINBROTT I JÄMTLANDS LÄN 
Årets villainbrott i Jämtlands län är hittills 17 st. 
Av dessa kan man koppla 6 st. än så länge till de som greps den 15 mars (samt 
ytterligare några inbrott i Dalarna och Uppsala bl.a.) 
 
Samma period de senaste åren:  
2015: 34 st. 
2014: 13 st. 
2013: 9 st. 
2012: 10 st. 
 

Det finns en rapport om GSV som är gjord i Kungsbacka  
2010-2014  som heter ”Effekten av bostadsinbrott” 
 
Det här är den första svenska rapporten av det här slaget och jag har 
klippt ut en liten del som är mycket intressant. Sök själva efter hela 
rapporten om Ni är intresserade av att läsa mera! 
 
”Efter våra beräkningar på antalet bostadsinbrott jämfört med antalet hushåll som är 
med i grannsamverkan så kan vi se att risken för att drabbas av bostadsinbrott 
halveras för den som är med i grannsamverkan i Kungsbacka.  
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I vår granskning tyckte vi oss också se att en del inbrott skedde i hus längst in på en 
gata och längst in i ett bostadsområde samt också att hörntomter drabbades oftare.  
 
När vi granskade anmälningarna om bostadsinbrott för åren 2010 till 2014 så la vi 
märke till att många av de drabbade varit bortresta 2 dagar eller mer och inbrottet 
hade då skett någon gång under tiden de varit borta. 
 
Vår känsla av att hus i nära anslutning till ett grönområde skulle vara mer attraktiva 
för inbrottstjuvarna tycks stämma då vi kan konstatera att en tredjedel av alla 
bostadsinbrott i Kungsbacka under åren 2010 till 2014 skett i hus med närhet till 
grönområde. Vid merparten av de brottsdrabbade husen är det lätt att placera en 
flyktbil vid detta grönområde” 
 
(Kungsbacka har Över 500 kontaktombud, 7200 hushåll och Jämtlands län har över 
1000 kontaktombud med över 10000 hushåll) 
_______________________ 
 
BROTT MOT ÄLDRE 
På förekommen anledning vill vi än en gång berätta att polisen tillsammans med bl.a. 
PRO har tagit fram väldigt bra utbildningsmaterial om brott mot äldre. Detta material 
hittar ni i länken nedan, om ni inte har tillgång till skrivare sänder ni oss ett mail så 
hjälper vi er med att skriva ut det antal ni behöver. 
 
Vi som arbetar med GSV har inte möjlighet att föreläsa i det här ämnet då vi har fullt 
upp med det vi är utsedda att arbeta med. Vi kan dock sända era förfrågningar 
vidare till behörig chef. Materialet är dock så pedagogiskt och bra att man lätt kan 
hålla utbildning i ämnet själv i den lokala föreningen. 
 
https://polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Utbildning/Bedragerier-mot-aldre/ 

 
 
Är Ni intresserade av att köpa DNA-märkning så kontaktar Ni ert försäkringsbolag 
eller www.stoldskyddsforeningen.se Ni som redan har köpt glöm inte att skicka in era 
personuppgifter till SSF så ni står som ägare till märkningen. Se SSF för detaljerad 
beskrivning hur Ni märker större gods, ex. skotrar. 
 

https://polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Utbildning/Bedragerier-mot-aldre/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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Nu kan Ni även registrera Er på nätet som ägare när Ni köpt en märksats: 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/dna-reg  

 
 
GLAD PÅSK! 
Birgitta Persson 
 
Nästa vecka är jag påskledig och nyhetsbrevet uteblir, sms:en sänds som vanligt ut 
från LKC. 
 
 

KONTAKT MED POLISEN 
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112 

- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som inte är brådskande: Ring 114 14 

- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se Obs! Ej Tips! 

- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: E-post registrator.nord@polisen.se   

- I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68  om Ni har upplysningar i det aktuella 

ärendet. 

 
GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   
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