
GRANNSAMVERKAN • OKTOBER 2019
Hej grannsamverkare.
Här nedan följer lite statistik för ert område.

Statistik över området Valdemarsro:

Villainbrott 2019-05-01 till 2019-09-30 2 st inbrott i villa.

Hej,

Nu har vi kommit en bit in på hösten och dagarna börjar bli kortare och 
mörkare. Det är även under denna tid som bostadsinbrotten tyvärr ökar. Som 
vi tidigare nämnt är det desto viktigare att grannsamverkan fungerar så 
effektivt som möjligt. En effektiv grannsamverkan fungerar bättre än ett 
villalarm mot tjuven.

Inbrotten ökar med hela 36% under höstlovsveckan- Tänk på att tjuvarna 
är smarta , enkla knep som timers och hänga ut tvätt genomskådas.

När ni kommer hem från jobbet, ta gärna en promenad runt ert bostadskvarter, 
var nyfikna och ifrågasättanade. Om ni känner att någon eller något inte 
stämmer ring då polisen på 11414 eller 112 vid ett pågående brott. En tjuv vill 
inte under några former bli upptäckt! Då väljer man i stället ett annat område 
för att begå inbrott.

 Få en granne eller närstående till att ta in din post, låt den inte ligga 
kvar i brevlådan.

 Be någon slänga sopor i din soptunna.
 Informera dina grannar att du åker iväg så att de kan ha extra koll.
 Parkera bilen på din uppfart.
 Undvik att lägga ut bilder på sociala medier när du är bortrest! Även 

tjuvarna kollar sociala medier på om någon är bortrest.
 Se till att grannarna har ditt telefonnummer, så att de kan ringa dig om 

något oförutsett inträffar.

Övriga tips för att motverka inbrott: Det har kommit många bra varianter av 
övervakningskameror/system på marknaden. Dessa är lätta att använda och 
kopplas upp till det egna nätverket hemma, dessa system ger notiser till din 
telefon om någon obehörig befinner sig runt huset. Dessa säljs i de flesta 
elektronikaffärerna. Ett annat tips är att sätta upp en stark lampa med 
rörelsedetektor på baksidan.

Lycka till i ert fortsatta arbete med en aktiv grannsamverkan. Tillsammans 
förebygger vi brott!

Paul Nilsson
Områdespolis område Norr, Malmö.


