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Jag konstaterar att brotten mot minskat något. Spridda skurar ,men som vanligt sker det fler
inbrott i Viksjö, Barkarby och Skälby än i övriga områden..
Fler försök till inbrott i bostad. Vid två tillfällen har detta förhindrats p.g.a. att fönsterlås
anbringats. Det finns inget entydigt mönster i tillvägagångssätt. Angreppen på moped och
motorcykel ökar.
Brott

2019

Inbrott i villa/radhus
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i villa
Försök till inbrott i lägenhet
Tillgrepp av bil
Försök tillgrepp bil
Tillgrepp moped/mc
Inbrott i motorfordon

21
7
8
2
17
6
9
58

2018
22
9
5
7
26
4
18
70

För att förebygga inbrott i bostad, några enkla tips.






Se till att dörrar och fönster är stängd och låsta, gäller även vindsfönster.
Kontrollera att listerna runt treglaspartierna inte är lätta att demontera.
Låt inte stöldbegärliga saker ligga framme och synliga.
Se till att Treglasfönstren är försedd med fler kluddar med silicon.
Samverka med grannarna för att få huset att se ut som om någon är hemma,
variera persienner, skaffa timers för belysning och radio/tv och se till att
brevlådorna töms. Låna grannens parkeringsplats. Töm brevlådor och klipp
gräsmattor.
 Glöm inte bort garagedörrar.
 Se till att stegar och liknande är undanplockade eller fastlåsta.
 Godsmärkning med DNA är effektivt.
Se över era kontaktuppgifter i Grannsamverkansområdena och meddela varandra för att jag ska
kunna förmedla information som denna. Tackar för de tips som inkommit under perioden.
Albin Näverberg // 0708-95 15 08

Kontakta Polisen:
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden
Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill göra
en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.
Anmälan i vissa fall kan även göras via Internet.

www.polisen.se
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