
GRANNSAMVERKAN Månadsbrev februari 2022

Hej alla grannsamverkare!

Under januari månad så anmäldes 18 inbrott och försök till inbrott i lokalpolisområdet. Södertälje

blev drabbad av 17 stycken, Nykvarn 1 och glädjande nog skedde inga inbrott i Salems kommun under

januari månad.

Modus

Merparten av inbrotten i Södertälje har skett mitt på dagen eller sen eftermiddag. Fem av inbrotten
är dock anmälda av samma lägenhetsinnehavare, och det är oklart om brotten verkligen har ägt rum.

I inbrott i villorna så ha man tagit sig in via fönster och sedan tagit smycken i byrålådor. Vid två
tillfällen hade bostadsinnehavaren larm, vilket avskräcker tjuvarna och ledde till att inbrotten inte
fullbordades.

Denna månad har vi även fått statistik gällande inbrott på andra ställen än i bostäder från polisen, kan
vara allt från inbrott i källare till inbrott på ett café. Både Salem och Nykvarn hade relativt få sådan
typer av inbrott under januari (4 resp 5 händelser) och i Södertälje ligger man på ungefär samma nivå
som man har gjort under 2021 med 41 händelser under januari.

Nästa vecka hävs Coronarestriktionerna, det betyder ett mer öppet samhälle igen. Lättare att resa och

fler personer som kommer vara på sina arbetsplatser under dagarna. Glöm inte att informera era

grannar om ni åker bort. Ni som fortfarande kommer arbeta hemifrån, får ta ett större ansvar i

bostadsområdet, titta ut genom fönstret med jämna mellanrum, ta den där lunchpromenaden i

området och hälsa på grannarna igen!

Utbildningar och träffar

Första utbildningen för i år gick av stapeln i Södertälje i början av veckan. Med tanke på läget hölls
den utbildningen digitalt. Vi hoppas nu till vår och höst att vi kommer ha möjlighet även få se er på
våra fysiska träffar i Nykvarn den 25:e april och i Salem den 17:e oktober.

👮 Tips från polisen!
● Utomhusbelysning som tänds vid rörelser kan avskräcka tjuvar
● Larm är också avskräckande
● Tänk på vart man förvarar stöldbegärliga smycken. Tjuvar letar först i
● lådor och bad- och sovrum.
● Förstärk fönster och entrédörrar om möjligt
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Salem Victoria Skynäs victoria.skynas@salem.se 08-532 598 37

Nykvarn Zacharias Tjäder zacharias.tjader@nykvarn.se 08-555 010 29
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Sandra Pettersson
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