Information Grannsamverkan 2021-06-16
Lägesbild Grannsamverkan inom Lokalpolisområde Lindesberg

I alla tre kommunerna finns idag över 120 aktiva Grannsamverkansgrupper vilket är en ökning
med över 30 grupper på ett år. Detta gör att vi tillsammans kan förebygga inbrott i våra
bostäder på ett effektivt sätt. Inbrotten har sedan pandemin startade minskat vad gäller
inbrott i villor, vilket till stor del beror på svårigheter för de internationella brottsligorna att
komma in i Sverige och även att transportera ut det stulna godset. T.ex. har Tallinks båt till
Tallin stått still i hamn sedan 16 månader tillbaka. Detta är nu på väg att förändras vilket kan få
till följd att brottsnätverken återigen kommer tillbaka med full kraft.
Brottsnätverken har istället koncentrerat sig på att stjäla katalysatorer från bilar som de kunnat
sälja inom landet men även RoundUp bekämpningsmedel från auktoriserade jordbrukare. Våra
lokala inbrottstjuvar har inte legat på latsidan utan fortsatt begå inbrott men då företrädesvis i
sommarstugor och på företag.
Inbrottstölderna mellan jämförelseåret 2020 och 2021 fram till dags datum visar att inbrotten i
villor minskat från 26 inbrott till 10 inbrott motsvarande period. Detta är en stor minskning
men på helåret vet vi ännu inte utfallet och därför vill vi att ni Grannsamverkare går igenom de
grundkrav som finns för grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se och funderar på om
ni har genomfört de grundläggande föresatserna som gör att ni inte riskerar att få inbrott.
Inbrotten sker oftast dagtid och på sommaren är det många av oss som är bortresta. Därför
uppmanar vi alla er Grannsamverkare som är hemma att gå promenader i era bostadsområden
och iakta, fotografera, anteckna och tipsa ringa oss direkt om ni ser något misstänkt. Tips kan
även lämnas på Polisen.se på ett enkelt sätt. Sida två på detta utskick innehåller stödmall för
att få till bra iakttagelser.
Lägg särskilt märke till registreringsnummer (utländska registreringsnummer är extra intressanta),
signalement samt att fotografera/filma vid varje tillfälle magkänslan säger att detta inte känns riktigt
seriöst.
Grannsamverkare kan kontakta undertecknad på SafeLand, mail stefan.toll@polisen.com eller ringa
11414 alternativt 112 vid pågående brott.
Vänlig hälsning

Stefan Toll
Kommunpolis, Lokalpolisområde Lindesberg

IAKTTAGELSER VID BROTT ELLER MISSTÄNKT AKTIVITET
Såg idag …………….. dagen den …………………………. klockan ………………………………
på/vid gatuadress: ………………………………………………………………………………………
Personer

Hur många: ………………………

Fordon

Reg.nummer: ………………… Fabrikat/Färg: ………………….

Annat

……………………………………………………………………………………

Övriga kännetecken (t.ex. trasiga dekaler, trasiga ljus o.s.v.)

Signalement (kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, klädsel, andra
kännetecken, skägg m.m. eventuella väskor eller påsar)

Vad var det som gjorde att du reagerade över denna iakttagelse?

Antecknat av …………………………………………………………………
Telefonnummer: ……………………………………………………………
Adress: …………………………………………………………………………..

Skickas per e-post till lindesberg.orebro@polisen.se eller ring 11414 för muntlig
redovisning.
Fortsättning, beskrivning av händelse på baksidan….

