
 

 

NYHETSBREV MAJ 2022 

 
 

 

Grannsamverkan 
Lokalpolisområde Örebro 

 

Hej,  

 

En sammanställning har gjorts av Brottsförebyggande rådet över an-
mälda brott i Sverige under 2021.  

I Örebro kommun anmäldes det  

I bostad, fritidshus m.m.  899  

I bostad (lägenhet, villa)  261  

Villa, radhus o.d.  114  

              Fullbordat inbrott  80  

              Försök till inbrott  34  

Lägenhet  147  

              Fullbordat inbrott  106  

              Försök till inbrott  41  

I källare och på vind  622  

I fritidshus  16  

 

Jämfört med året 2020, då det anmäldes:  

I bostad, fritidshus m.m.  709  

I bostad (lägenhet, villa)  227  

Villa, radhus o.d.  100  

Fullbordat inbrott  72  

Försök till inbrott  28  

Lägenhet  127  

Fullbordat inbrott  92  

Försök till inbrott  35  

I källare och på vind  455  

I fritidshus  27  

 

Som vi tidigare skrivit om så minskade antalet inbrott i villa och lägen-
het, men vi hade en markant ökning av inbrott i källare och vind, där det 
främst var källare som var drabbade. Detta sker främst i flerfamiljshus.  
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För Lekebergs kommun ser siffrorna för 2021 ut följande:  

 

I bostad, fritidshus m.m.  18  

I bostad (lägenhet, villa)  8  

Villa, radhus o.d.  4  

Fullbordat inbrott  3  

Försök till inbrott  1  

Lägenhet  4  

Fullbordat inbrott  3  

Försök till inbrott  1  

I källare och på vind  3  

I fritidshus  7  

 

Jämfört med året 2020, då det anmäldes:  

I bostad, fritidshus m.m.  5  

I bostad (lägenhet, villa)  4  

Villa, radhus o.d.  4  

Fullbordat inbrott  2  

Försök till inbrott  2  

Lägenhet -  

Fullbordat inbrott -  

Försök till inbrott -  

I källare och på vind -  

I fritidshus  1  

 

Här ser vi alltså en stor procentuell ökning av lägenhetsinbrott och även 
här i källare och på vind, men de är få i antal.  

Siffrorna är tagna från Brå:s hemsida 

https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html 

Där kan även du som privatperson gå in och hämta information.  
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Vi skickar med en lista för uppdatering. Vi ber er uppdatera den med de 
som är medverkande i grannsamverkan och tillse att all information är 
korrekt. Skicka in listan till oss så byter vi ut hela listan mot eran gamla. 
Har ni skickat in en redan i år ber vi er bortse från detta.  

OBS, glöm inte skriva vilket område/gator ni tillhör.  

 

Vi påminner om att inte lämna ut information om att ni ska resa bort på 
sociala medier och ha uppsikt över varandra bostäder när ni inte är 
hemma.  

Se till att det ligger lite sopor i tunnorna, att inte post ligger kvar i brevlå-
dorna. Ställ besökares bil på grannens tomma uppfart och arbeta med 
belysning.  

 

Det är ni som tillsammans gör ert bostadsområde tryggt och trivsamt.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

                     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).  

 


