
GRANNSAMVERKAN Månadsbrev januari 2023 

Hej alla grannsamverkare och välkomna till ett nytt grannsamverkansår! 

Under december månad 2022 utsattes våra tre kommuner för totalt 15 bostadsinbrott mot 16 
2021. Sammantaget för 2022 ser vi en minskning av antalet anmälda bostadsinbrott jämfört 
med föregående år.  

• Totalt 2021: 197 
• Totalt 2022: 179 

Södertälje kommun 

I Södertälje kommun anmäldes 13 bostadsinbrott under december månad 2022. Det är något 
fler än föregående år då 11 bostadsinbrott anmäldes. Totalt under året anmäldes 153 
bostadsinbrott mot 151 2021. En ökning sedan föregående år med 2. 

• December 2021: 11 
• December 2022: 13 
• Totalt 2021: 151 
• Totalt 2022: 153 

Salems kommun 

I Salems kommun anmäldes 2 fullbordade bostadsinbrott under december. Under samma 
period 2021 anmäldes 1 bostadsinbrott. Totalt under året anmäldes 16 bostadsinbrott jämfört 
mot 30 2021. En stor minskning sedan föregående år med 14.  

• December 2021: 1 
• December 2022: 2  
• Totalt 2021: 30 
• Totalt 2022: 16 

Nykvarn kommun 

I Nykvarns kommun anmäldes inga bostadsinbrott under december. Under samma period 
2021 anmäldes 4 bostadsinbrott. Totalt under året 10 bostadsinbrott, jämfört med 17 2021.  
Även här ser vi en minskning mot föregående år med 7. 

• December 2021: 4 
• December 2022: 0 
• Totalt 2021: 17 
• Totalt 2022: 10 

Vi vill tacka för era insatser som Grannsamverkare under föregående år! 

 



Utbildningstillfällen under 2023 

Det finns ett bokat utbildningstillfälle och den kommer att äga rum i Södertälje. Vi 
återkommer med datum för utbildningstillfällen i Salem och Nykvarn. Utbildningen vänder 
sig både till dem som vill starta upp nya grannsamverkansgrupper och till dem som känner att 
de behöver en repetition i metoden. Du är välkommen att boka in dig på vilken som helst av 
de kommande utbildningar som äger rum under året. 

 

• 21 februari kl.18:00 - 20:00 
Plats: Södertälje stadshus 
Anmälan sker till: michael.mccarthy@sodertalje.se 
 

Brottsförebyggande tips 

- Hjälp till att hålla koll på varandras bostäder för det är allas vår gemensamma ansträngning i 
området som blir den starkt bidragande orsaken till om brottssiffrona ska kunna hållas ner 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. 

Samverkan mot brott 

Information som är värt att upprepa är att ta del av information om Grannsamverkan på 
hemsidan Samverkan mot brott – Grannsamverkan | Grannsamverkan och informationsfilmen 
Grannsamverkan – Tjuvarnas främsta hot - YouTube  

Tipsa gärna grannar om både hemsida och informationsfilmen för att få fler engagerade i 
grannsamverkan i ert bostadsområde. Kanske är det någon som är nyinflyttad i ert område 
som inte har tagit del av detta innan? 

Kontaktuppgifter 

Södertälje Michael McCarthy  michael.mccarthy@sodertalje.se  08-523 017 40 
Salem   Victoria Skynäs victoria.skynas@salem.se   08-532 598 37 
Nykvarn Lottie Palmborg liselotte.palmborg@nykvarn.se  08-555 010 41 
Polisen  Mikael Alfredsson, Ann-Kristin Gunnarsson, Sandra Pettersson  
Gemensam mailadress till kommunpoliserna: kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se 
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