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Till: Samordnarna för grannsamverkan i Nyköping 
Från: Maria Ulvenhag, områdespolis 
 

Nyhetsbrev Grannsamverkan i Nyköping   
November 2015 

 

Hej på er alla grannsamverkare! 
 

Vi hoppas att ni haft en härlig sommar och att ni fått njuta av den varma sensommaren och 
hösten. Nu går vi mot vintertider och med det den mörkaste tiden på året och tyvärr så ser vi 
alltid en ökning av bostadsinbrott i oktober, november och december. 

Jag vet att många är intresserade av hur brottsstatistiken ser ut gällande inbrott så här kom-
mer lite siffror - förra årets anmälda brott och årets hittills anmälda brott. 

 

   2014 2015 (fram till 2 nov 2015) 

Villainbrott    41 37 

Lägenhetsinbrott   20 11 

Inbrott i källare/vindsförråd 40 35 

Inbrott i fritidshus  50 28 

 

Sista kvartalet på året är också vår allra mörkaste period. Detta gör att det är mycket lättare 
för eventuella gärningsmän att se om det är någon som är hemma eller inte. Det räcker ofta 
med att man lämnar sitt hem en kort stund mitt på dagen för att tjuvarna ska slå till. Ofta är 
målet att hitta kontanter och smycken. Vet du med dig att du kommer vara borta under denna 
period så är det ett bra tillfälle att förvara värdeföremål i bankfack eller på ett annat tryggt 
ställe. De flesta av oss människor är bekväma och förvarar sina smycken i sovrummet, i bad-
rummet eller i skåp och lådor.  

 

Grannsamverkan gör skillnad 

En kollega berättar om ett grannsamverkansområde där grannar avbrutit ett inbrott i villa där 
ägarna var bortresta. Grannen hörde ljud mitt i natten från grannhuset och såg en ficklampa 
lysa inne i huset. Grannen sprang över och bankade i fönstret och lyckades skrämma bort 
inbrottstjuven som sprang därifrån utan något stöldgods. Ett bevis på att grannsamvekan 
fungerar och att tjuvar inte gillar att bli sedda. Detta är också ett bra exempel på när man bör 
ringa 112, då detta är ett omedelbart och ett pågående brott. 
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Kommunpolis blir områdespolis 

Från 1 november sker det lite förändringar hos oss i Lokalpolisområde Nyköping. Bland an-
nat så får titeln ”kommunpolis” en ny funktion. Vi som tidigare kallat oss ”kommunpoliser” 
heter numera ”områdespoliser”. Det är inte någon stor förändring för oss, det handlar mest 
om att hela landet ska ha samma titel i funktionen, men kan vara bra för er att veta. 

 

Som vanligt kan vill jag varmt rekommendera att läsa på www.samverkanmotbrott.se där 
finns jättemycket information för dig som bor i ett område som har grannsamverkan.  

Ha det bra där ute i höstmörkret och glöm inte att använda reflexer vid kvällspromenader! 

 

Mvh 

Maria Ulvenhag 

Områdespolis 

 

PS. Jag vill bara påminna kontaktombuden om träffen den 18 november kl.18.30 hos Rädd-
ningstjänsten, Jägarhållet 1. Vi ses där! 

 

 
 


