
GRANNSAMVERKAN Månadsbrev juni 2022 

Tyvärr ser vi en ökning av bostadsinbrott jämfört med tidigare i år samt samma månad föregående år. 

Under maj månad har lokalpolisområdet drabbats av 20 bostadsinbrott, detta jämfört med 8 samma 

månad 2021 

  

Södertälje: 

I Södertälje Kommun anmäldes 15 bostadsinbrott under maj månad 2022.  Det är fler anmälda 

brott jämfört med maj 2021, då totalt 8 bostadsinbrott anmäldes.  

 

Maj 2021: 8 

Maj 2022: 15 

 

Bostadsinbrotten i maj är spridda över veckans alla dagar, med en viss överrepresentation på 

tisdagar och lördagar. Brotten sker vanligtvis kvällstid. Se nedan adressen för de aktuella 

brotten. I ett ärende finns två misstänkta gärningsmän, som även stal målsägarens bil. De 

identifierades och greps i samband med ett annat inbrottsförsök där den tillgripna bilen kunde 

sättas i samband med gärningsmännen.  

 
Nykvarn:  

Nykvarns Kommun har haft 2 bostadsinbrott under maj månad 2022. I ett av ärende finns två 

stycken misstänkta gärningsmän som greps under pågående insats.  

Maj 2021: 0 

Maj 2022: 2 
 

Salem:  

Salems Kommun har haft 3 inbrott under maj månad 2022. Dessa inbrott har skett på dagtid, 

ca 13-14 tiden samt på natten.  

Maj 2021: 0 

Maj 2022: 3 

 

Brottsförebyggande tips 
 Ta en funderare på om – ifall ni har fönsterruta på ytterdörr, ska byta ut dörren helt eller om lås utan 
vred skall monteras istället.  
Värt att upprepa om ni har eller tänker montera larm - Inbrottstjuvarna har lärt sig att – även om 
man i allt större utsträckning installerar larm hemma så säkras/larmas bara nedervåningen. Vissa 
öppningsbara fönster ej avsedda som nödutgångar kan helt sonika göras fasta genom att de skruvas 
fast i karmen. 
Se till att alla möjligheter att nå övervåningen minimeras t.ex. – lås fast stegen, ta bort träd att 
klättra på intill fasad, montera lås på balkongdörr och åtkomliga öppningsbara fönster. Sätt upp 
lampor med rörelsesensorer på mörka, dolda sidor utomhus. 
 
Detta tål också att upprepas i varje månadsbrev;  
– Hjälp till att hålla koll på varandras bostäder för det är allas våra gemensamma ansträngningar i 
området som blir den starkt bidragande orsaken till om brottssiffrorna ska kunna hållas nere på en 



låg nivå.  
– Fortsatt vakenhet och att ni också reagerar och nyfiket ”konfronterar” okända människor på gatan, 

att ni registrerar och även rapporterar misstänkta iakttagelser av dessa obehöriga personer eller om 

okända fordon som omotiverat rör sig i villaområdet, att ni reagerar på höga ovanliga ljud i trapphus 

etc.  

 

Några brottsförebyggande tips:  

● Parkera bil på upplyst plats, helst i garage 

● Ha larm på bilen som reagerar när bilen lutas 

● DNA-märk stöldbegärliga delar för att underlätta spårning 

● Använd rattkrycka för att försvåra att bilen flyttas 

● Fundera på möjligheter att starta nattvandringar inom ramen för grannsamverkan 

● Har du redan drabbats? Risken är hög att gärningsmännen återvänder efter en tid när 

man fått bildelarna ersatta 

● Tillkalla polis snabbast möjligast, bästa möjlighet för polisen att stoppa dessa om de 

tas på bar gärning 
 

Samverkan mot brott 

Vi vill åter igen påminna er om att gå in på samverkanmotbrott.se och ta del av all information som 

finns där om Grannsamverkan. Kolla gärna igen Samverkan mot brotts informationsfilm - använd den 

gärna i era områden för att få fler engagerade i grannsamverkan:  

Grannsamverkan-tjuvarnas främsta hot 

 

Utbildningar och träffar 

Salem: 17 oktober, kl. 18.00-20.00 

Plats: Salems bibliotek, lokal Stora Murgrönan. 

Anmälan sker via kommunens hemsida, salem.se/grannsamverkan och kommer öppna efter sommaren 

 

Som vanligt tar vi gärna emot förslag på vad nästa års fördjupningsutbildning ska handla om, lämna 

ert förslag på salem.se/grannsamverkan 

Krisberedskap: 

Under vecka 39 kommer årets upplaga av Krisberedskapsveckan att genomföras. Årets tema 

är mat, du kan hitta mer information om hur din kommun uppmärksammas denna vecka på 

respektive kommuns hemsida. 

Bra appar att ha i sin telefon: 

- Krisinformation 

- 112 appen från SOS alarm 

- Brandrisk ute 

- SMSlivräddare 

- Avbrottsinfo 

- NAVET 

- En grannsamverkansapp 

 

https://samverkanmotbrott.se/
https://youtu.be/dIfNnX88Pjk
https://www.salem.se/omsorg--hjalp/tryggochsaker/brottsforebyggande-arbete/grannsamverkan/
https://www.salem.se/omsorg--hjalp/tryggochsaker/brottsforebyggande-arbete/grannsamverkan/


Kontaktuppgifter 

Södertälje  Michael McCarthy michael.mccarthy@sodertalje.se 08-523 01740 

Salem  Richard Buske richard.buske@salem.se 08-532 598 37 

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

Polisen  Mikael Alfredsson 

Ann-Kristin Gunnarsson 

Sandra Pettersson 

 

kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se 

 

 

 


