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Till: Samordnarna för grannsamverkan i Nyköping 
Från: Frida Thörn, områdespolis 
 

Nyhetsbrev Grannsamverkan i Nyköping   
Februari 2016 
 

Hej grannsamverkare! 
 
Nu har vi kommit förbi storhelgerna och en bit in på det nya året. Jag hoppas ni alla har fått 
en skön jul och nyår och nu har nya krafter för det nya året. 
 
Här hos oss på polisen har det blivit lite förändringar då Maria Ulvenhag, Maja, har slutat 
som polis för att testa nya utmaningar. Maja var för de flesta av er ett välkänt ansikte då hon 
har varit med ute i de flesta grannsamverkansområdena. Det är mycket erfarenhet som för-
svinner men jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta i samma goda anda. Jag kom-
mer att vara ensam områdespolis i Nyköping ett tag framöver men rekryteringen är på gång 
för att jag ska få en ny kollega. 
 
Tyvärr har vi under de senaste två månaderna haft en del inbrott i Nyköping. För att dra lite 
siffror så har det under december och januari anmälts åtta fullbordade villainbrott och ett för-
sök till inbrott i villa, fyra lägenhetsinbrott och tre försök till inbrott i lägenhet, sju inbrott i fri-
tidshus och åtta inbrott i källare/vind. Det vi kan se är att de flesta inbrotten i villa och lägen-
het sker på dagtid. I de flesta fallen har man gjort hål i fönsterrutan med ett okänt runt före-
mål, som troligtvis gör glaskrossandet ljudlöst, för att sedan öppna fönstret och ta sig in. In-
brotten har skett i helt spridda områden i Nyköping så det är alltså inget område som är mer 
drabbat än något annat. Då man ofta inte ser till sitt fritidshus eller källare lika ofta och tiden 
där brottet kan ha skett är ganska stort så har vi tyvärr inte kunnat se några mönster där.  
 
Vi har under de senaste månaderna inte haft några tillgrepp av båtar, dock har ett av våra 
områden drabbats av ett par båtmotorstölder. Här kan jag tipsa om att använda GPS-
utrustning på båtmotorn. Vi har under hösten haft framgång där vi har kunnat gripa tjuvarna 
tack vare GPS-signaler och duktiga polishundar. 
 
Ni har väl inte missat att Samverkan mot brott, som är grundare av Grannsamverkanskon-
ceptet har en hemsida där man kan läsa om grannsamverkan, få tips, nyhetsbrev etc. Ni når 
den på www.samverkanmotbrott.se. Här kommer ett tips från hemsidan med en liten anek-
dot: 
 
”En fredagseftermiddag, strax efter dagens postutdelning i Ursviks villakvarter, parkerar en 
bil i stadsdelens norra delar. En man hoppar ur bilen och går fram till en brevlåda, tar upp 
breven och fortsätter till nästa. Tre familjers brevlådor vittjas på samma gata.” Vad var brotts-
lingarna ute efter? Jo, de hade beställt kreditkort i flera familjers namn och var och hämtade 
posten innan någon hann hem. Familjemedlemmar hade blivit id-kapade. Detta belyser vik-
ten av att ha en låst brevlåda eller på annat sätt se till att posten inte ligger öppen för vem 
som helst att hämta. En aktiv och fungerande Grannsamverkan hade kunde ge polisen tips 
om att någon vittjade postlådor så att de hade haft en chans att stoppa dessa brottslingar i 
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ett tidigare skede, så att brottslingarna inte fått hålla på med den här verksamheten i nästan 
två år. 
 
Jag vill uppmana er att fortsätta ert goda arbete och för er som är hemma dagtid så ta gärna 
ett extra varv i området och var uppmärksamma på främmande personer och bilar. Säg ”Hej” 
till folk som är i området för att göra dem sedda, våga fråga vad personerna gör där, inlindat 
kan man fråga om de behöver hjälp eller om de letar efter något. Glöm heller inte att lära 
känna era grannar - dags att planera en våraktivitet kanske?! 
 
Ha en fortsatt skön vinter så hörs vi framöver när vårsolen börjar kika fram! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Frida Thörn, områdespolis i Nyköping. 
 
 
 
 
 
 


