
  

Bostadsinbrott 1 jan - 15 juni 2020  

Antal fullbordade inbrott i lägenhet: 53 stycken 

Antal försök (ej fullbordade): 20 stycken 

   

Brottstid på dygnet: Dagtid (Kl. 07.00—15.00) 

  

 

2020-06-18 Inför sommaren 

Grannsamverkan inom 

Södermalms Stadsdel 



 

2018 = 101 
 
2019 = 91 
 
2020 = 76 

  

Jämförelse antal anmälda bostadsinbrott inkl. försök 

år 2018, 2019 och 2020 mellan januari - 15 maj 

  

Övriga anmälda inbrott 1 jan 2020 - 15 maj = 458 

stycken (inkl. Stöld genom inbrott i källare och vind 

Sida 2 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

 



  

  

Inför sommaren! Var extra vaksam på personer som bryter 

mönstret. Iaktta, ställ frågor och vid troligt pågående brott, 

larma 112 

 

Märk DNA  - skydd mot inbrott 

MärkDNA är ett samlingsnamn på en ny typ av märkning 

som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid 

brottsutredning. 

 

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och väts-

kan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan 

är osynlig, men framträder under uv-ljus. Varje märkning är 

unik och därför kan den spåras. Märkningen håller minst fem 

år på föremål och två månader på hud. 

 

Spårningen av gods är möjlig då uv-lampor för upptäckt av 

märkDNA finns i polisbilar och på polisstationer. 

 

MäDNA har använts i många år i England och USA. Där har 

bostadsinbrotten reducerats avsevärt i områden där man ge-

nomfört märkning med märkDNA. 

Sida 3 

Inför sommaren 



Få tjuven att tro att du är hemma!  

  

Trevlig sommar önskar vi på Södermalmspolisen  

Ps. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och ta 

hand om varandra.  

Inför sommaren 

 Be en granne tömma din postlåda 

 Skaffa en timer på radion och på lampor för att tjuven ska tro att 

någon är hemma.  

 Få lägenheten att se bebodd ut utifrån tex. häng ut en handduk  på 

balkongen, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det 

ser ut som att du är hemma.   

 

Tänk på: 

 Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och 

altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra 

värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack  
 

 


