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Lokalpolisområde Örebro 

 

 

Hej! 

 

November är den månad som statistiskt brukar ha flest inbrott.  

Förra året hade vi 6 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus, men i år 
halverar vi den summan till endast 3 i hela Lokalpolisområde Örebro, 
det vill säga Örebro och Lekebergs kommun. Tyvärr har vi sämre siffror i 
inbrott i lägenhet där vi gått från 8 stycken till 11 stycken under novem-
ber månad. Samtliga av dem i Örebro kommun och spridda över hela 
staden geografiskt sett, med några fler i Varberga.  

 

Detta är något som vi delger ÖBO och kommunen och sätter oss och 
tittar på gemensamt. Hur ser det ut på den plats som sticker ut? Vad 
kan hyresvärden, kommun och polisen göra på platsen för att minska de 
lämpliga brottsobjekten och öka kontrollen enligt brottstriangeln. Det är 
såhär vi vill att ni också ska tänka. 

 

Vad kan ni som fastighetsägare göra? Man brukar tänka att möjligheter-
na gör tjuven. Är det tydligt att ingen är hemma så ökar risken, kom där-
för ihåg att hjälpas åt nu när det behöver skottas framför dörren och gö-
ras skoavtryck, sätt timer på lamporna, ställ bilen på grannens garage-
uppfart när de inte är hemma.  

Berätta för grannarna i ert område när du ska åka bort, men berätta för 
på sociala medier när du kommit hem igen hur resan var, så inte tjuven 
får tillgång till informationen.  
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Uppstartsmöten har kommit igång igen, tipsa gärna dina vänner om 
grannsamverkan och deras möjlighet till att minska inbrotten och öka 
tryggheten. Nästa uppstartsmöte är efter jul- och nyårshelgerna, än 
finns det möjlighet att anmäla sig. Vi är just nu 4810 registrerade hus-
håll, men vi kan bli många fler! 

 

Till sist vill lyfta brott i nära relation 

Det finns hjälp att få och på nedanstående hemsidor ser du vart du kan 
vända dig beroende på vilken kommun du bor i.  

Örebro kommun:  

https://www.orebro.se/omsorg--stod/stod-till-barn-unga--familj/familj-
foraldraskap--relationer/vald-i-nara-relationer.html  
 
Lekebergs kommun  
https://lekeberg.se/omsorgochhjalp/akuthjalp/kvinnojour.4.711bc06b14820d11
6bcf49.html  
 
Polisen: På den här sidan kan man dölja att man varit och läst, se högt upp på 
sidan en länk ”Så döljer du ditt besök på den här sidan”  
 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/har-far-
du-stod-och-hjalp/ 

 

God jul och Gott nytt år önskar  

 

Therese Beme  & AnnSofi Hermansson 

therese.beme@polisen.se  070-2874960  ann-sofi.hermansson@polisen.se  073-0806439 

 

 

 

Grannsamverkans områden Örebro/Lekebergs kommun: 119 

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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