
  

Antal anmälda bostadsinbrott 19 mars - 2 juni 2022 

Fullbordade inbrott i bostad: 14 

Försök till inbrott i bostad: 7 

Totalt: 21 

 

Brottstid på dygnet: Dagtid (vanligtvis mellan kl. 07.00—15.00) 

 

 

2022-06-08 Juni 

Grannsamverkan inom 

Södermalms Stadsdel 



 

  

Antal anmälda inbrott i källare/vind 19 mars - 2 juni 2022 

63 stycken 

  Sida 2 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

Jämförelse anmälda bostadsinbrott inkl. försök  19 mars—

2 juni 2020, 2021 och 2022 



  

  

 

Sida 3 

Juni 

Antal anmälda inbrott i fritidshus 19 mars -  2 juni 2022 

5 stycken 



Sida 4 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

 

Bilsäkerhet 

• Håll koll på din elektroniska bilnyckel och förvara den inte vid ytterdörren. 

• Märk bilnyckeln med en nyckelbricka. 

• Inneslut nyckelns radiosignaler med exempelvis en plåtburk eller en RFID-påse. 

• Dubbelkolla alltid att bilen är låst och lämna inga prylar framme. 

• Använd ett elektroniskt stöldskydd och godkänt rattlås för att förhindra bilstöld. 

• Aktivera GPS-tjänst eller skaffa en spårsändare. 



Sida 5 

Juni 

17 lägenhetsinbrott om dagen under semestern 

Det begicks 1569 lägenhetsinbrott i Sverige under jun-augusti förra året. Det är en ökning 

med 6 % jämfört med 2020 men det varierar i regionerna. Värst utsatta var region Syd med 

en ökning på 36 % och minst utsatt var region Väst med en minskning på 11 %. I region 

Stockholm är antalet anmälningar oförändrat. 

 

Oavsett om man semestrar i Sverige eller utomlands är det viktigt att se över sitt hem inför 

semestern. Bortsett från att vidta fysiska åtgärder för att hindra tjuven att bryta sig in är 

Grannsamverkan det bästa sättet att stoppa tjuven. Många vet inte om att Grannsamver-

kan fungerar lika bra, till och med lite bättre, i flerbostadshus än i villa/radhus.  

 

Här är ytterligare några åtgärder för att minska risken för inbrott inför semestern: 

 

• Se till att ha certifierade lås på dörrar, fönster och altandörrar. 

• Städa inte! Låt tjuven tro att du är hemma. 

• Skaffa timers till belysningen inomhus. 

• Skaffa låsskydd (kåpa) till lägenhetsdörr med brevinkast i dörren. 

• Installera ett säkerhetsskåp! 

• Skaffa digital brevlåda på www.skatteverket.se så att inte tjuven ser i brevlådan att du 

inte är hemma. Även Kivra med flera alternativ finns.  

 

Samtliga texter på sid 4-5 kommer från SSF stoldskyddsforeningen.se. Samtliga bilder sid 4

-5 är royaltyfria och hämtade från Pixabay.com.  
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