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Glad sommar på er gransamverkare! 
Juni var en händelserik månad med fotbolls EM (där tråkigt nog redan tagit slut för Sveriges del), 

misstroendeomröstningen mot stadsministern, ovanligt höga temperaturer i både Sverige men även i 

Nordamerika. Sammanfattningsvis en månad som kommer att gå till historien. 

 

Men nu är juni månaden till ända och trots en mindre ökning av antalet inbrott i vårt lokalpolisområde 

ligger siffrorna fortfarande på låga nivåer. Förra året vid samma månad anmäldes sammanlagt 12 stycken 

fullbordade och försök till inbrott i/från villa/radhus och i/från lägenhet. I år landade siffran för juni 

månaden på totalt 14 stycken. Ser man längre bakåt i tiden till 2019 landade siffran på hela 23 stycken.   

 

Juni 2021 

 Antalet fullbordade inbrott i villa/radhus 2 st, förra året samma period var siffran 4 st. 

 Antalet fullbordade inbrott i lägenhet var siffran densamma som förra året, 6 st.  

 Antalet försökt till inbrott i villa/radhus var siffran densamma i år som förra året, 1 st.  

 Avslutningsvis landade siffran för försök till inbrott i lägenhet i år på hela 5 st jämfört med 1st 

juni 2020.   

 

 

 

Tips på åtgärder när man reser bort: 
Vi hoppas på att antalet fullbordade och försök till inbrott fortsätter vara på låga nivåer, därför ber vi er 

som har tänkt resa iväg på semester att aktiv försvåra för tjuven genom att:  

 

 Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om att ni är 

borta mer än några dagar). 

 

 Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och vara när det är mörkt 

ute.  

 

 Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på tv-apparaten 

eftersom detta ökar brandrisken- tänk också på att inte störa grannarna med för hög 

volym.  

 

 Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. 



 

 Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker 

ut. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om det 

innehåller post. 

 

 Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och parkera sin bil på er 

tomt då och då så att huset ser bebott ut. 

 

 Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att tjuven inte 

kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus. 

 

 Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen. 

 

 Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort. 

Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och 

hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, 

Instagram, Twitter m fl). 

 

 Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen 

kan avslöjas. 

 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina 

och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste 

dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.  (https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-

tips-och-atgarder/ 

 

 

 

Oseriösa hantverkare 
Nu är det även säsong för kringresande hantverkare som erbjuder allehanda jobb, t.ex. plattläggning, 

asfaltering och takomläggning. Läs nedan punkter innan du anlitar någon. 

 

 Betala aldrig i förskott. 

 Se till att den du anlitar har svensk F-skattesedel. 

 Upplysningar om detta fås via Skatteverkets telefon: 0771-567 567 

 Begär referenser. 

 Begär identitetshandlingar.  

 Kontrollera bolagsuppgifter via Bolagsverkets telefon: 0771-670 670 

 Upprätta juridiskt hållbara kontrakt. 

 Låt inte arbetet påbörjas utan att ni klarat ut alla detaljer.  

 

 

 

    Förebyggande åtgärder  
 Fönsterlås 

 Låst altan-/balkongdörr (Lämna inte nyckeln i låset)  

 Brytskydd (förhindrar att tjuven kommer in mellan karm och fönster/dörr med sina 

brytverktyg) 

 Rörelsestyrd belysning 

 Timerstyrd belysning 

https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/
https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/


 Klippning av buskar/träd för ökad insyn 

 Låsa fast stegar och plocka undan möbler eller annat som kan användas att klättra på 

 Hjälpa varandra med t.ex. snöskottning och tillsyn av bostad 

 DNA-märkning av värdeföremål Se vidare https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-

mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/  

 Om du har brevlåda i dörren är det extra viktigt att använda låskåpa och/eller extra dörrlås. 

 

VIKTIGT! Lämna ALDRIG en olåst eller öppen dörr/fönster utan uppsikt!    

 

Statistik över anmälda inbrott – fullbordade samt försök i LPO Globens område 

Juni 2021  

 

År 

Fullbordat 

inbrott i 

villa/radhus 

Fullbordat 

inbrott i 

lägenhet 

Försök till 

inbrott i 

villa/radhus 

Försök till 

inbrott i 

lägenhet Totalt 

2019 16 3 2 2 23 

2020 4 6 1 1 12 

2021 2 6 1 5 14 
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Kom ihåg!  
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till platsen för teknisk 

undersökning. Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi komma och säkra 

eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis!  

 

 

 

 

Felanmälan och synpunker om trafik och utemiljö  

Tillsammans kan vi förbättra vår stadsmiljö. Tyck till och gör din felanmälan när du vill och var du 

vill. Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut 

underhåll på grund av skador. Du kan till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning,  

Pågående brott: 112 

Anmälan och tips: 114 14  

Genom polisen.se kan du själv göra enklare polisanmälningar samt lämna tips. 

 

Genom polisen.se kan du själv göra enklare polisanmälningar samt lämna tips. 



Statistik över anmälda bilbränder i Lpo Globen juni 2021 
     

År Bilbränder 

2019 9 

2020 1 

2021 0 

             

 

Under juni månad har inga anmälningar av skadegörelse genom brand på bil inkommit till oss.  

 

 

                               
 

 

Vi på Lpo Globen önskar samtliga grannsamverkare en glad sommar! 
 

Vänligen 

Kommunpoliser Lpo Globen 

Brottssamordnare Lpo Globen 


