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Grannsamverkan 
Lokalpolisområde Örebro 

 

 

Hej Grannsamverkan  

 

Hösten är här och den naturliga kontakten mellan grannar sker inte 

lika spontant som under sommaren när man är mer utomhus. Det 

blir även mörkt innan man kommer hem från arbetet. Vi brukar se 

en uppgång av inbrott under de mörka höstmånaderna. Att hålla er 

grannsamverkan aktiv och den sociala kontrollen i området blir ex-

tra viktigt.  

Om ni inte har gjort det redan är det bra att se över hur er belysning 

ser ut. Inomhusbelysning med timer och utomhusbelysning med rö-

relsevakter kan vara bra investeringar.  Vi vet att det är en kritisk tid 

för inbrott i glappet mellan skymning och tills man kommer hem 

från arbetet. 

Från polisen ser vi att de allra flesta villainbrotten sker på baksidan 

av huset, ofta via altandörr eller fönster som bryts upp. Några för-

slag på bra förebyggande åtgärder som inte behöver vara kostsamma 

är: 

 Brytskydd på altandörren. 

 Kraftiga fönsterhakar eller fönsterlås speciellt på insydd-

skyddade områden. 

 Lås in stegar och trädgårdsverktyg 

 Klippa häckar runt altan och utsatta partier för att skapa in-

syn. 

 

Kan man undvika att tjuvarna har ett mörkt insynsskyddat hörn att 

arbeta i är det mycket värt.  
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Nedan ser man att bostadsinbrotten de senaste åren har sjunkit och 

vi hoppas att trenden håller i sig.  

2019 anmäldes omkring 14700 bostadsinbrott- en minskning med 

14 % från föregående år. 

2019 anmäldes totalt 75300 inbrottstölder, fritidshus, källarförråd 

m.m. 

Under den senaste 10-års perioden har de anmälda bostadsinbrott 

minskat med 26 % 
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Vi önskar även att ni speciellt är vaksamma på bedragare som för-

söker komma in i bostäder genom att uppge att man t.ex. skall sälja 

eller visa något. En grundregel är att inte släppa in någon i sin bo-

stad som man inte vet vem det är. Om ni misstänker något notera 

gärna bilnummer/signalement och ring polisen. 

Även bedrägerier via falska telefonsamtal ökar kraftigt och många 

förlorar sina pengar genom att de luras att lämna ut kortuppgifter 

och koder eller logga in på sin bank. 

• Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av 

någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om 

det per telefon  

•  Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga 

uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är 

nycklar till dina pengar.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Therese Beme och AnnSofi Hermansson  
therese.beme@polisen.se  070-2874960 

 ann-sofi.hermansson@polisen.se  073-0806439  

 
 

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).  

 

 

 

 


