Grannsamverkan
Lokalpolisområde Örebro
NYHETSBREV OKTOBER 2019

Hej samverkare
Vi går nu in i den period när flest inbrott sker varför det finns all
anledning att hålla liv i samverkansområdet.
Var extra vaksamma och förebygg! Håll kontakten i era områden och
arbeta med de metoder som finns på samverkanmotbrott.se. Det finns
många sätt att via teknik ha kontakt men tänk på att den bästa förebyggande effekten får ni kontakten grannar emellan och er gemensamma
närvaro och uppmärksamhet.
Förebygga brott
Nu när höstlovet står inför dörren passar många på att åka bort tänk då
på att se till att hemmet ser bebott ut även om ni inte är hemma.
-Timer på lampor
-Fungerande ytterbelysning med rörelsevakter
-Be t.ex. grannen parkera på er uppfart om ni är bortresta
-Se till att brevlådan töms
-Låt inte div. arbetsredskap liggaframme utomhus.
Nedan följer lite statistik:
Anmälda brott
Tidsperiod

Brottskod
9801 – inbrott i
villa/radhus
9802 – inbrott i lägenhet
0857 – försök till inbrott i
villa/radhus
0874 – försök till inbrott i
lägenhet
0826 – inbrott i fritidshus
SUMMA

Örebro kommun
1 januari – 24 oktober, 2019
(*Samma period
2018)
64/*113

Lekebergs kommun
1 januari – 24 oktober,
2019
(*Samma period 2018)

67/*78
24/*23

0/*1
0 /*2

34/*25

0 /*0

36/*15
225/ *254

3/*4
2/*2

1/*4
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Bilstölder
Vi har under hösten sett att nyare bilar med s.k. keyless-system tillgrips.
Dessa fordon kan öppnas och startas så länge nyckeln är i närheten av
fordonet. För att skydda sig mot denna typ av stölder rekommenderas
att förvara nyckeln i en plåtburk med lock för att ”låsa in” nyckelns signaler. För att prova om metoden fungerar ska fordonet inte gå att öppna
och starta om du har nyckeln i burken och befinner dig i direkt anslutning till fordonet.
Mer information finns på https://www.larmtjanst.se/Handla-sakert/
Bedrägerier
Tänk Säkert är en kampanj som pågår hela oktober och fokuserar på
hur vi kan ändra vårt beteende för att på så sätt minska risken för att
drabbas av brott eller att information går förlorad.
Ni kommer i ett ytterligare mail med ett informationsblad hur man skyddar sig och ni kan läsa mer på: https://www.msb.se/tanksakert

Med vänliga hälsningar
AnnSofi Hermansson och Pär Nylén
ann-sofi.hermansson@polisen.se 073-0806439
par.nylen@polisen.se 0703985070

Grannsamverkans områden Örebro/Lekebergs kommun: 94

Vid akut läge/pågående brott ring alltid 112. Vid tips/iakttagelser/polisanmälan ring: 11414. Vid behov av kontroll av
misstänkt fordon/person ring polisens ledningscentral: 010-5692113 (Telefonnummer för Grannsamverkansområden).

Faktaansvarig:

