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GRANNSAMVERKAN Månadsbrev april 2022 

Hej alla grannsamverkare!   

Mycket glädjande kan vi konstatera att det inte har varit några bostadsinbrott i Salem och Nykvarn 

under mars månad! I Södertälje kommun anmäldes 11 bostadsinbrott under mars. Det är fler 

anmälda brott jämfört med mars 2021, då totalt 4 bostadsinbrott anmäldes.  

Modus Södertälje 

Bostadsinbrotten är spridda över veckans alla dagar med en viss övervikt på tisdagar och söndagar. 

Merparten av brotten har skett på dagtid, vid lunch. Två brott har anmälts av samma 

lägenhetsinnehavare på Sköldvägen. Vid en närmare granskning av dessa ärenden finns tecken på 

psykisk ohälsa. Det är oklart om inbrotten verkligen ägt rum.  Utav de 11 bostadsinbrotten är de 

flesta fullbordade. 8 st. är riktade mot lägenhet. I ett av villainbrotten var larm installerat, men gick 

inte igång på grund av att gärningsmannen täckt över kamera och sensor i hallen.  

I inbrotten i villa har gärningsmännen vanligen tagit sin in i villan via ett fönster som de antingen 

slagit sönder eller brutit upp. Vid ett inbrottsförsök i villa hade ett skärverktyg placerats på glasrutan 

men lämnats kvar av oklar anledning. Det finns ingen identifierad gärningsman i något av inbrotten. 

Nyhet 

I statistikbilagan finns utförlig information om bildelsstölder som är ett stort problem i Södertälje. 

Nykvarn och Salem är också drabbade men i avsevärt mindre omfattning. 2021 var ett rekordår med 

nästan en dubblering av bilddelsstölderna jämfört med 2020. Även i år fortsätter dessa stölder att 

öka. I bilagan finns också tips om brottsförebyggande åtgärder. 

Utbildningar och träffar 

Vi har två utbildningstillfällen kvar under året. I Nykvarn den 25:e april och i Salem den 17:e oktober.  
Det finns alltså tid kvar att anmäla sig till utbildningen i Nykvarn. Anmäl er genom att kontakta 
Zacharias Tjäder, se kontaktuppgifter nedan. 
 

Vi vill också passa på att önska en Glad Påsk!    


