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Villainbrott
Hösten är här och snart går vi in i vintermånaderna. Vi vet att det sker
fler inbrott just under senhöst och vintern. I denna grannsamverkansinformation påminner jag om hur ni kan minska risken att utsättas för inbrott i bostaden.

Tillvägagångssätt och hur du kan minska risken
Det vanligaste sättet att ta sig in är via insynskyddat fönster eller
altandörr. Här saknas det ibland lås eller så är låsen inte lika kraftiga
som på ytterdören. Gör förbättringar om det behövs. Sen eftermiddag på
en vardag är en återkommande tid när det gäller bostadsinbrott.
Har du larm kan det vara idé att kontrollera så inget skymmer dina
deckare. Kontrollera också att deckarna sitter på sådant sätt att larmet
går igång ifall någon skulle ta sig in. Har du källare eller ovanvåning bör
du ha larm även där. Använd larmet även om du bara tänker vara borta
en kort stund. I vissa fall har inbrottstjuven koll i området och ser när ett
hus lämnas.
Använd timers till din belysning, gärna både inne och ute. Ett helt
mörklagt hus signalerar att det inte är någon hemma.
Var noga med hur du delar med dig av var du befinner dig. I vissa fall
använder inbrottstjuvarna sig av våra sociala medier för att hålla koll på
om boende är på jobbet eller om de är bortresta.
Det är lockande att hålla sig inne när mörkret och kylan kommer. Tänk
på att ett levande område med rörlighet är avskräckande för
inbrottstjuvar. Det kan vara värt att ta en kort runda på gatan eller runt
kvarteret när du kommer hem. Ett bra tillfälle för att få lite motion också!

Att vara aktiv i sin grannsamverkan
Var det längesedan ni träffades eller hade kontakt i er grannsamverkansgrupp? Ta tillfället i akt med informationsbrevet att sammankalla
grannarna. Har ni rätt kontaktuppgifter och finns det någon som är nyinflyttad? Informationsbrevet har gått ut till samtliga i er grannsamverkansgrupp.
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Hur har ni det med skyltar och dekaler? Saknar någon det eller har skyltarna gått sönder? Kontakta mig så ordnar jag med fler och nya.

Kontakt
Polisen behöver tips från er för att kunna förebygga brott, bekämpa brott
och skapa trygghet i samhället. Ring hellre en gång för mycket än inte
alls. Ring 11414 eller om det är akut, 112. Till mig kan ni ringa om det
gäller information, skyltar och dekaler eller allmänna frågor som inte
berör något som är pågående eller akut.
Om möjligt, berätta
•
•
•
•
•
•

Vad som hänt
Var det har hänt
När det har hänt
Signalement, registreringsnummer/ typ av bil
Övriga kännetecken såsom trasiga ljus, bucklor el liknande
Vad var det som fick dig att reagera

Lycka till i ert fortsatta arbete med en aktiv grannsamverkan. Tillsammans förebygger vi brott!
Vänliga hälsningar
Johan Sandelin
Kommunpolis, Sjöbo

johan.sandelin@polisen.se
010 56 190 35

Faktaansvarig:

