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2021-04-07

Grannsamverkan inom
Södermalms Stadsdel

Antal anmälda bostadsinbrott 1 jan - 31 mars 2021

Fullbordade inbrott i bostad: 22
Försök till inbrott i bostad: 18
Totalt: 40
Brottstid på dygnet: Dagtid (vanligtvis mellan kl. 07.00—15.00)

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel

Antal anmälda inbrott i källare/vind 1 jan - 31 mars 2021
167 stycken

Antal anmälda inbrott i fritidshus 1 jan - 31 mars 2021
4 stycken

Sida 2

April

Övriga anmälda inbrott 1 jan - 31 mars 2021
188 stycken

Jämförelse anmälda bostadsinbrott inkl. försök
Samma period varje år 1 jan - 31 mars

Sida 3

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel

Skydda dig mot inbrott!

Brytskydd till porten

Brytskydd i form av
en U-list.

Brytskydd till källar/vindsförrådet
Påsvetsat brytskydd är en mycket kraftig förstärkning av dörren.
Kanske finns inte behov av sådant
skydd, exempelvis om dörren sitter i ett
hörn där det är omöjligt att använda
brytverktyg (negativ brytvinkel). Kontrollera och bedöm var åtgärden är lämplig.
Sida 4

April

Vill du starta Grannsamverkan?
Vad är Grannsamverkan?
Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen/kommunen.
Syftet med den brottsförebyggande
metoden Grannsamverkan är att göra
bostadsområden mindre attraktiva för
brottslig verksamhet.
Detta görs genom ökad uppmärksamhet bland de boende samt med kunskap om vilka åtgärder man kan vidta
för att minska risken för att bli utsatt
för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet.
Hur går det till?
Den som vill starta Grannsamverkan i
sitt bostadsområde kontaktar först
sina grannar och stämmer av intresset.
Därefter kontaktas den lokala polisen
för uppstart av Grannsamverkansområdet.
En kontaktperson utses i området som
är länken mellan de boende och polis.
De boende utbildas av polisen och får
då en fördjupad kunskap om hur
Grannsamverkan fungerar och vad
som är viktigast i det fortsatta arbetet
med att öka tryggheten och förbygga
brott.
Via polisen erhålls sedan
skyltar och dekaler att använda för att
visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.
Sida 5

Skyltningen indikerar
att de boende i området:
Fått utbildning i Grannsamverkan och
brottsförebyggande åtgärder
Har genomfört förebyggande åtgärder
Är extra uppmärksamma
Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås

Om du bor inom Södermalms Stadsdel och vill starta Grannsamverkan!
Börja med att inventera intresset
bland grannarna. Ju fler som vill
medverka, desto effektivare blir
grannsamverkan.
Inventera också intresset bland grannarna att bli kontaktombud. Kontaktombuden är en länk mellan Polisen
och de boende.
Om ni är en stor förening med flera
portar är det bra att ha ett kontaktombud i varje port.
När ni är redo att starta upp kontaktar du den lokala polisen på mailadressen:
registrator.stockholm@polisen.se
Skriv ”LPO Södermalm grannsamverkan” i ämnesraden så hittar mailet
rätt.
Vidare upplysningar finns också på:
www.grannsamverkan.se

