
  

Antal anmälda bostadsinbrott 10 aug - 28 nov 2022 

Anmälda fullbordade inbrott i bostad inkl. försök : 19 stycken 

  

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

 

2022-12-14 December 

Grannsamverkan inom 

Södermalms Stadsdel 



 

  

Antal anmälda inbrott i källare/vind 10 aug - 28 nov 2022 

20 stycken 

  Sida 2 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

Antal anmälda inbrott i fritidshus 10 aug - 28 nov 2022 

4 stycken 



  

  

 Övriga anmälda inbrott 10 aug - 28 nov 2022 

 75 stycken 

 

Sida 3 

December 

Jämförelse anmälda bostadsinbrott inkl. försök   



Öka tryggheten i boendemiljön 

Sida 4 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

Belysning som trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd 
 

Ljuset är en viktig faktor för att boende ska känna sig trygga.  

 

En bra belysning i och utanför en entré/port minskar känslan av otrygghet 

och kan eventuellt också förhindra brott. 

 

Tex. om en boende ska gå in i sin fastighet och det är en dålig belysning i 

porten kan det upplevas otryggt då den boende inte ser om det står nå-

gon inne i porten. Om det är en bra belysning inne i porten men inte utan-

för, och det är mörkt ute, är det också svårt att se om det står någon ut-

anför.  

 

Det är alltså viktigt att kunna se sin omgivning och de människor och ob-

jekt man möter. Undvik bländande ljus, hitta en balans mellan ljus och 

mörker. 

 

Ta som vana att varje höst gå igenom belysningen i och utanför fastighet-

en.  
 
 



Skydda dig mot bränder! 

Sida 5 

December 

Polisen Södermalm önskar er alla en God Jul och ett Gott 

Nytt År! Ta hand om varandra! 

Skydda ditt hem. Du är bostadens viktigaste brandskydd. 

Tänk på att: 

Ha en fungerande brandvarnare 

Utöver brandvarnare är en pulversläckare och brandfilt 

bra att ha i bostaden. 

Använd ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till exempel 

smide, keramik, sten eller liknande 

Dekorera din ljusstake med icke brännbart material, till exempel sand, 

sten, glas eller snäckor 

Se till att ljusen står stadigt 

Inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n 

Aldrig placera många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller ett 

fat 

Aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. 

Sätt upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen! 


