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Hej samverkare
Härligt att vi går mot våren och ljusare tider. Det innebär att vi öppnar
våra altandörrar och ytterdörrar och är mer ute i trädgårdar och
gemensamma gårdar. Tänk på att tillfället gör tjuven. Låt inte dörrar vara
öppna när ni inte är i närheten.
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.
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 november 2019 –
1 mars 2020
(*Samma period
2018/2019)
32/*63

Lekebergs kommun
1 november 2019 –
1 mars 2020
(*Samma period
2018/2019)
1/*1

35/*49
6/*25

0/*0
1/*0

18/*16

0/*0

3/*16
93/*169

0/*0
2/*1

Från Brå

Anmälda brott 2019 – preliminär statistik



Under 2019 anmäldes 436 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket
var en minskning med 9 110 brott (−2 %) jämfört med 2018.
De brottstyper som minskade mest i antal var fickstöld (−8 %)
samt bostadsinbrott (−14 %).
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Totalt anmäldes 14 600 bostadsinbrott under 2019. Det var en
minskning med 2 370 brott (−14 %), jämfört med 2018, och
minskningen gällde både inbrott i villa och radhus, som minskade
med 1 260 brott (−13 %), och inbrott i lägenhet, som minskade
med 1 110 brott (−16 %).

Det är glädjande att bostadsinbrotten ser ut att var på neråtgående. Jag
vill inte dra några slutsatser av detta men att ha en medvetenhet om
brottsförebyggande åtgärder minskar sannolikt risken att utsättas för
stöld och inbrott i sitt boende vilket tidigare också fastslagits.
Dock bör man applicera de brottsförebyggande åtgärderna omkring all
stöldbegärlig egendom t.ex. bilen, cykeln eller båten. Att börja tänka på
hur man försvårar för gärningspersonen och genom att öka upptäcksrisken är vi en bit på väg. Genom att också ha god dokumentation i form
av ramnummer, motornummer fotgrafier och liknande över egendomen
ökar också möjligheten att lagföra och att återställa tillgripet gods till aktuell ägare. Se till att ni har dessa uppgifter nerskrivet hemma så att ni
kan uppge dessa vid en eventuell polisanmälan.

Rent och snyggt runt ditt hus och i närområdet –
vad kan det spela för brottsförebyggande roll?
Bryr sig inbrottstjuvar om hur rent eller ostädat ett område eller plats ser
ut eller är? Faktum är att det är en klassisk fråga inom den brottsförebyggande forskningen. Kontentan av Broken Windows-teorin är att ju
bättre underhållen och städad en plats är
desto större trygghet och färre brott på
platsen. Det säger sig nästan självt – ”det
finns faktiskt människor som bryr sig om
denna plats, eller detta bostadsområde,
här kan någon bry sig om vad jag gör här”
Så här skriver Brottsförebyggande rådet på
sin hemsida: ”Genom att man avlägsnar
skräp, klotter och andra tecken på social
oordning signalerar miljön att det finns personer som känner ansvar och kontrollerar
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eventuella försök att begå brott eller andra oönskade aktiviteter.”
Så, ut och signalera till omvärlden att ni bryr er om ert närområde. Gå
ihop i era grannsamverkansgrupper och vårstäda eller bara umgås. Ett
enkelt sätt att påvisa vad som behöver åtgärdas i ett bostadsområde
(t.ex. trasig belysning eller för högt buskage) kan vara att trygghetsvandra i ert närområde. En trygghetsvandring innebär att en grupp människor systematiskt och strukturerat går igenom ett område och inventerar det ur trygghetssynpunkt.

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).
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