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Börjar med den enklaste och roligaste 

vilket är att önska En God Fortsättning 

och ett bra/bättre 2021!  

Jag själv som människa känner mig positiv 

men kanske lite nedstämd. Det sista beror 

säkert på flera saker, en är den 

långdragna pandemin som skördar 

dödsoffer efter dödsoffer, tristessen att 

leva med pandemin och restriktioner har 

börjat suga även på mig.  

Bostadsinbrotten under 2020 är de 

lägsta sedan år 2009. Se mer om bostads, 

källarinbrott och bilbrott i bifogade statistik.  

Dock flera som hört av sig till oss och 
polisen de senaste veckorna om att det 
går in folk på tomter och att man märkt av 
att folk går runt och känner på dörr-
handtag, främst på nätterna / sena kvällar. 
Vill med detta inlägg uppmana alla att 
alltid låsa dörren, även om ni är hemma 
och tacka för alla som under året reagerat 
och tilltalat främmande personer samt ringt 
polisen vid misstanke om rekognosering 
för inbrott. 
 
Den 11 januari lämnar vi tillbaka vår 

”gamla” grannstödsbil och den 12 januari 

hämtar vi vår helt nya pärla/bil. 

I vilket fall så tar vi nu nya tag för 2021. Ni 

som vill köra/åka nya bilen och har någon 

att para ihop er med anmäl er till Backis 

(Mats Backström) eller mig. 

Var rädda om er! 

Jan Karlsson 

Ordförande 

 

 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan.  

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas hos vår polis ”Backis” 

på mats-a.backstrom@polisen.se eller 

på telefon 0709-137194.  

Bostadsinbrott         
Antalet inbrott i december totalt 5 varav 
4 i villa/radhus och 1 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 4 inbrottsförsök. 
 
Samma period 2019 
Förra året i december var det totalt 14 
inbrott i villa/radhus 9 i lägenheter 5 samt 
2 inbrottsförsök 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder. Tips lämnas bäst på mejl till 
”Backis” mats-a.backstrom@polisen.se 
 
Bättre skalskydd dvs. lås, brytskydd på 
dörrar, fönsterlås, låsbart hantag och 
larm håller inbrottstjuvar borta. Enbart 
larm är inte tillräckligt 
 
 

OBS! En fungerande 
Grannsamverkan gör skillnad 
 
Totalt 322 grannsamverkansområden i 
kommunen. 
 
Försök sen att göra så mycket ni kan för 
att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke / pågående 
om brott. 
 
 

Jan, Mats och Natasha 
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