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Lokal information: Örebro och Lekebergs kommun 

Vi ser en fortsatt minskning av inbrotten i Örebro och Lekebergs kommun. Under oktober månad 

var antalet anmälda inbrott i Villa, radhus och lägenhet det lägsta under hela året, något som 

bryter mot en normalbild, för att i november öka upp till en förväntad normalbild igen.  

 

 
 

Många är bortresta över jul-och nyår, så vi påminner om att hjälpa varandra med att skotta 

uppfarter, fylla på sopor i kärlen och tömma brevlådor hos de som inte är hemma. Detsamma 

gäller fritidshusen. Som ni ser är det historiskt sett en fortsatt en förhöjd risk för inbrott under de 

kallare månaderna, så håll i detta till vårkanten!  

 

Fortsätt att vara vaksamma och ring in om det är någon som rör sig i trädgårdar eller i erat 

område som inte hör hemma där!  

 

Kontaktpersoner i Örebro:  

Kommunpolis Therese Beme: 0702-874960 

Kommunpolis Fredric Palmqvist: 072-228 17 84 

Grannsamverkansområde: Örebros  och Lekebergs kommun 

• Akut läge/pågående brott – ring alltid 112.  

• Tips/iakttagelser – ring 114 14 eller tipsa via polisen.se. 
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Faktaansvarig:  

 

Var rädd om dig – och andra ❤  

 

December är här. För många innebär det ledighet, firande och gemenskap med nära och kära. 

Men för många innebär det att ensamheten blir ännu mer påtaglig och tyngre att bära. Ägna 

gärna en medmänniska en extra tanke. Ditt ’hej’, leende, sms, telefonsamtal eller kopp med 

kaffe kan göra stor skillnad för en person som är ensam och inte mår bra av det.  

 

För många innebär också december levande ljus. De lyser upp fint i mörkret, men glöm inte att 

släcka ljusen innan du lämnar rummet. En eldsvåda sprider sig oerhört snabbt.  

 

Är du orolig att en granne eller närstående råkar illa ut? Våga bry dig!   
 

Våld i nära relation ökar tyvärr ofta under storhelger och långledighet då familjen tillbringar mer 

tid tillsammans. Det är inte ovanligt att intaget av alkohol ökar under ledighet, vilket gör att 

utsattheten ökar ytterligare, för både vuxna och barn, i familjer där våld hör till vardagen.   

 

Våld i hemmet är grova och allvarliga brott som ska hanteras av polisen, men eftersom de sker 

just i hemmet är det svårt för polisen att veta när eller var de inträffar. Hjälp den som är utsatt 

genom att tipsa oss om du känner oro för en närstående eller en granne. Alla tips är värdefulla 

och du kan vara anonym. Tillsammans kan vi förhindra att fler utsätts för våld eller dödas av sin 

partner och att barn tvingas uppleva våld i sitt hem. 

Tipsa oss på https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/ eller ring 114 14. Vid pågående 

brott ska du alltid ringa 112.  

 

Är du utsatt för våld eller närstående till 

någon som utsätts? Eller utsätter du 

någon för våld – eller känner att det finns 

risk att du kan komma att göra?  

 

Det finns hjälp och stöd att få från många 

olika verksamheter i samhället:  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-

av-brott/brott-i-nara-relation/har-far-du-stod-

och-hjalp/  

 

 

 

https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/har-far-du-stod-och-hjalp/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/har-far-du-stod-och-hjalp/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/har-far-du-stod-och-hjalp/
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Faktaansvarig:  

Får ditt barn nakenbilder skickade till sig?      
 

Tyvärr är det vanligt att barn och ungdomar uppmanas att skicka nakenbilder på sig själva till 

någon annan. De är också vanligt att de får ta emot oönskade nakenbilder, till exempel så 

kallade ”dickpicks”.  

Många tror att oönskade nakenbilder är något man bara måste stå ut med. Det ska man inte be-

höva göra. Den som har skickat bilden kan ha begått ett brott.  

• Det är olagligt att uppmana en person yngre än 15 år att skicka nakenbilder.  

• Det kan också vara olagligt att skicka oönskade nakenbilder till någon (gäller även barn 

över 15 år – och vuxna).  

Vi på polisen vill att alla sexualbrott mot barn på nätet polisanmäls. Gör så här om ditt barn fått 

oönskade nakenbilder, eller blivit ombedd att skicka bilder på sig själv: 

• Stoppa kontakten med den som skickat bilderna/vill ha bilder. 

• Gör skärmdumpar på konversationen. Radera inget. 

• Polisanmäl så fort som möjligt. 

Här finns mer information och råd till dig som förälder: https://polisen.se/delbart  

 

 

Julhandel, mellandagsrea, secondhandshopping? Se upp för bedragare! 

Vem som helst kan råka ut för bedragare. Med sunt förnuft och en lagom dos misstänksamhet 

har du goda chanser att genomskåda bedragaren och undgå att bli lurad. Till exempel:   

• Ska du handla i en butik på nätet? Välj i första hand butiker du handlat från tidigare 
och är trygg med. Om du vill handla från en sida som är ny för dig – ta reda på inform-
ation om företaget, sök efter omdömen och varningar innan du eventuellt genomför ett 
köp. Välj alltid att betala mot faktura när det är möjligt, så att du får hem varan innan du 
betalar den.  
 

• Ska du handla från en säljsida på nätet (till exempel Blocket eller Marketplace)? Kon-
trollera säljaren noga (till exempel omdömen från andra köpare) innan du genomför kö-
pet. Var medveten om att du tar en risk om du betalar i förskott, så betala aldrig mer än 
du är beredd att bli av med. Om möjligt – träffas fysiskt för överlämning av varan och 
betala i samband med det.  
 

• Logga aldrig in med din bankdosa eller din e-legitimation på uppmaning av någon 
annan. Det är nycklarna till dina pengar! 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 en nära släkting, från banken eller 
från ett företag eller en myndighet.  
 

• Klicka aldrig på länkar i sms eller mejl om det inte är ett väntat sms/mejl och du är 
helt säker på att avsändaren är den den utger sig för att vara. 
 

https://polisen.se/delbart
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Faktaansvarig:  

• Polisanmäl alltid om du misstänker att någon försökt lura dig på pengar eller värdesa-
ker – även om bedrägeriförsöket misslyckades. Din anmälan hjälper polisen att ha koll 
på bedragarnas beteende.  

 

Här hittar du fler tips för säkrare näthandel: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-
brott/bedrageri/tips-sakrare-nathandel/ och bedrägerier: https://polisen.se/bedrageri.  
 
 

Hjälp oss förhindra skador och olyckor orsakade av fyrverkerier 

 

Varje år hanterar polis och räddningstjänst en 

mängd händelser där det sker olyckor med 

fyrverkerier. Det resulterar i skador på både 

personer och egendom. Hjälp oss att 

förhindra det.  

Tänk på att: 

• Du måste söka tillstånd hos polisen 

om du planerar att avfyra 

fyrverkerier på en tid och plats där 

många människor är i rörelser eller i 

närheten av hus eller andra 

byggnader (t.ex. i ett 

bostadsområde). Många kommuner 

har även lokala bestämmelser om 

när och var fyrverkerier får avfyras.  

 

 

• Ungdomar under 18 år får inte använda fyrverkerier. Den som säljer eller langar 

fyrverkerier till minderåriga begår brott. Om polisen träffar på minderåriga med 

fyrverkerier kan fyrverkerierna beslagtas.   

 

• Var försiktig i hanteringen av fyverkerier. Den som avfyrar dem bör ha 

skyddsglasögon och vara nykter. Se till att alla håller avstånd till fyverkeripjäserna! 

 

• Såväl människor som djur kan bli både skrämda och skadade av fyrverkerier. Visa 

hänsyn och agera ansvarsfullt!    

Du kan läsa mer om hantering av pyrotekniska varor på https://polisen.se/tjanster-

tillstand/tillstand-ansok/fyrverkerier/  

 

 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/tips-sakrare-nathandel/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/tips-sakrare-nathandel/
https://polisen.se/bedrageri
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/fyrverkerier/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/fyrverkerier/
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Faktaansvarig:  

 

 
 

 


