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Grannsamverkan 
Lokalpolisområde Örebro 

 

Hej Grannsamverkan,  

 

Inbrotten i förråd och garage har ökat under 2021 jämfört med år 2020.  

I Örebro kommun hade vi 146 stycken anmälningar av brottskod 0825 som 
innebär stöld genom inbrott i källare/vind år 2020 medan det ökade till 206 
stycken anmälningar under samma period i år. Vad detta beror på är svårt att 
veta säkert. Antalet inbrott i villa har som vi skrivit tidigare minskat under pan-
demin.  

Tips för att minska risken att utsättas för inbrott i sitt garage, i sin vind eller sin 
källare:  

 Ha inte värdefulla saker synliga.  

 Verktyg är stöldbegärliga, förvara dem i din bostad 

 Lås garage, förråd, källare.  

 Larma om det finns möjlighet 

 Sätt upp en lampa som lyser upp vid rörelse i närheten av ingång 

 Var vaksam på om du ser någon i din grannes trädgård - våga fråga 
vad personer du inte känner igen gör i området.  

Cykelstölderna har enligt Stöldskyddsföreningen minskat i Sverige under bör-
jan av år 2021 jämfört med år 2020. Detta är något vi även har märkt av här i 
Örebro. Vi har gått från 361 stycken anmälningar till 270 stycken under samma 
period förra året. I höstas påbörjades ett arbete tillsammans med Örebro 
kommun och Länsförsäkringar som nu är i sin linda. Vi har tillsammans med ett 
flertal andra aktörer och försäkringsbolag tagit fram ett kampanjblad om hur 
man kan försöka skydda sin cykel. Detta finns bifogat i eran mail.  

Polisen har även gjort en film om hur man ska låsa sin fast sin cykel på bästa 
sätt som ni kan se på Örebro polisens facebooksida. 
https://m.facebook.com/polisen.i.orebro.lan/videos/239202551248007/ 

 

Glad påsk och kom ihåg att meddela grannen om du reser iväg, inte tjuven…  

 

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).  

 

https://m.facebook.com/polisen.i.orebro.lan/videos/239202551248007/

