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Hej Grannsamverkan,
Nytt år, nya möjligheter!
Det är oundvikligt i dessa tider att inte skriva om pandemin som påverkat oss mer eller mindre allesammans under hela förra året. Vi har fått
ställa in och ställa om, tänka nytt och tänka om. Vi har aktivt valt att inte
ha uppstartsmöten och utbildningstillfällen inom grannsamverkan digitalt
under 2020. Däremot har vi en levande lista på nya områden som vill
inkluderas i samverkan mot brott så hör av er om ni vet någon som vill
vara med när pandemin är över.
Hur har då pandemin påverkat inbrotten i våra två kommuner?
I Örebro och Lekebergs kommun skedde från 1:a november 2019 till
mitten på januari 2020, 47 stycken inbrott med brottskod 9801 och 9802
dvs. fullbordat inbrott i villa/radhus och lägenhet. Under samma period
under pandemin sjönk det 20 % till 39 stycken inbrott.
Det kan så klart vara flera faktorer som spelar in och jag har inte gjort
någon analys av anledningarna, men en stor skyddsfaktor är att vi är
hemma i mycket större utsträckning.
Polisen i Bergslagen har sedan årsskiftet fått en ny regionspolischef
Patrick Ungsäter och Örebro en ny tillförordnad lokalpolisområdeschef
Mats Scherp. Mats har nu senast varit lokalpolisområdeschef i de sydligaste delarna av polisområde Örebro, d.v.s. Hallsberg, Kumla,
Askersund och Laxå.
Bedragarna fortsätter dessvärre även i dessa tider att försöka lura oss.
Det nya är att de uppger att de ringer från regionen eller folkhälsomyndigheten och att man ska boka in en vaccinationstid för covid-19 och att
man gör detta genom att logga in på sin bankdosa. Var uppmärksam!
Läs mer på https://sverigesradio.se/artikel/7647588
Kom ihåg att hjälpa varandra nu när snön fallit, gör fotsteg hos grannen
som inte är hemma, skotta åt varandra, lägg i en påse sopor i soptunna,
parkera på den tomma parkeringsplatsen. Jobba med belysning, kanske
radion kan sättas på olika tider på dygnet? Och tala om för grannen när
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du är bortrest, men håll det hemligt för tjuven, dela inte på sociala medier att du ska vara bortrest om du har öppen profil.
Vi vill även på passa på att önska er en god fortsättning på det nya året
och påminna er om att ni alltid kan lämna tips till oss via vår hemsida!

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).
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