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Hej!
Hösten har gjort sitt intåg och klockan är återställd till vintertid. Nu har
även fler gått tillbaka till sina arbeten och jobbar i mindre utsträckning
hemma. Detta gör att vi måste vara uppmärksamma på vad som händer
i våra områden.
Inbrott i bostad sker i större utstäckning på vardagar än helgdagar och
då främst på dagtid när bostadsinnehavaren inte är hemma. Inbrott i
villor och radhus har under den senaste tioårsperioden fått en alltmer
säsongsbetonad prägel och flest inbrott anmäls i november följt av oktober och december.
Samma säsongsvariation finns inte avseende lägenhetsinbrott där nivån
är mer jämn under året.




2020 anmäldes omkring 14 700 bostadsinbrott, vilket är ungefär
samma som för år 2019.
2020 anmäldes totalt 81 000 inbrottstölder i fritidshus, källarförråd
mm. Det ä ren ökning med 8 % mot år 2019.
Under den senaste 10-års perioden har dock de anmälda villainbrotten minskat med 40 %

Vi vill återigen påminna om och varna för falska telefonsamtal. Bedrägerier via telefon ökar kraftigt och många förlorar sina pengar genom att
de luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank.
Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller
be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller
oavsett om personen säger sig vara från banken, ett företag eller en
myndighet.
Lita INTE på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
Uppstartsmöten har kommit igång igen, tipsa gärna dina vänner om
grannsamverkan och deras möjlighet till att minska inbrotten och öka
tryggheten.

NYHETSBREV NOVEMBER 2021

Tidigare i år har vi två konkreta exempel där huvudombuden spelat en
stor roll för grannarna i sitt område vid större händelser. I Sörbyängen
vid de flertalet bränder som var i början på sommaren och i Rosta när
en man anträffades skjuten under sensommaren. Genom att det redan
fanns en fungerande grannsamverkan i dessa områden kunde grannarna samlas på ett enkelt sätt även vid dessa allvarliga händelser och vi
från polisen hade en naturlig kontaktperson.
Ett stort tack för ert engagemang i dessa områden!
Slutligen vill vi återigen nämna den motorburna problematiken.
Regeringen har nu gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ett förändrat regelverk för A-traktorer. Här i Örebro har vi tyvärr
fortfarande den problembilden att många spelar väldigt hög musik från
sina bilar samt att det förekommer att underåriga är påverkade. Vi påminner, de av er som är föräldrar till ungdomar som brukar vara vid
Truckstop eller Västhaga, att ta föräldraansvaret.
Vi önskar er en fin allahelgonahelg.
Mvh
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Grannsamverkans områden Örebro/Lekebergs kommun: 118

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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