
  

Antal anmälda bostadsinbrott 15 juni - 25 augusti 2021  

Fullbordade inbrott i bostad: 31 

Försök till inbrott i bostad: 12 

Totalt: 43 

 

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

 

 

2021-08-31 September 2021 

Grannsamverkan inom 

Södermalms Stadsdel 



 

  

  

Sida 2 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

 

Anmälda inbrott i källare/vind 15 juni - 25 augusti: 68 st 

 

Anmälda inbrott i fritidshus 15 juni - 25 augusti: 7 st 



  

  

 Övriga anmälda inbrott 15 juni - 25 augusti: 78 st 

Sida 3 

September 2021 

Jämförelse anmälda bostadsinbrott inkl. försök   

Samma period varje år 1 juni - 25 augusti 

  59 
  50   49 

 2019  2020    2021 



Sida 4 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

 

 

 

 

Snart blir kvällarna mörka. Var extra vaksam på personer 

som bryter mönstret. Iaktta, ställ frågor och vid troligt 

pågående brott, larma 112 

Denna gång blir fördjupningstipset Brottsförebyggande rådet, BRÅ:s statistikverktyg 

på nätet. Här kan du som verkligen vill ha siffror på allt bryta ner anmälda brott på 

stadsdelsnivå, men också månadsvis se hur olika brottstyper utvecklas över tid. 

Länk: https://statistik.bra.se/solwebb/action/index 

 

Visste du förresten att cykelstölder, ett av våra mest anmälda brott, numera delas 

upp i kategorierna ”elcykel” och ”annat än elcykel”. Ändringen trädde i kraft från 

och med 2020, och under året anmäldes 77 200 cykelstölder i hela landet. Av dem 

var 9600 elcyklar. Källa: BRÅ.  

 

Inom Södermalms stadsdelsområde anmäldes 830 stölder av ”vanlig” cykel hitills  

under 2021. Därtill 198 stöld av elcykel, vilket innebär att 19 % av stulna cyklar på  

Södermalm i år varit elcyklar. I hela riket var andelen förra året 12 %.   

 

PÅ Södermalm stjäls flest cyklar under förmiddagarna, mellan kl 9-12.  

 

Källa: BRÅ samt Polisens statistikverktyg Status.   



 

Sida 5 

September 2021 

 

Skydda dig mot  cykelstöld 

Det är svårt att skydda sig fullt ut mot cykelstöld. Men det finns några 

enkla tips som kan minska risken att drabbas.  

 

 Använd endast SSF-godkända lås, av så hög skyddsklass som möjligt. 

Bäst är ett kraftigt bygellås, kättinglås eller så kallat vikbart lås.  

 

 

 

 

 Lås alltid fast cykelramen i ett kraftigt fast föremål, tex en lyktstolpe 

eller ett rejält cykelställ. Bäst är om du samtidigt låser ett av hjulen 

också. Vill man kan man komplettera med ett ytterligare lås, tex lång 

vajer, för båda hjulen.  

 

        Tänk på: 

        En upplyst, trafikerad plats är alltid bättre än en undanskymd plats.  

Vi som jobbar på LPO 
Södermalm önskar er 
en riktigt fin höst! 


