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Bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, polisen och kommuner i samverkan för 
att öka tryggheten för de boende och minska brottsligheten.

HSB Södertörn, 221021

Trygghet i våra bostadsområden
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Grannsamverkan – för både lägenheter 
och andra boendeformer!

• Syftet är att tillsammans förebygga brott och skapa en trygg och 
trivsam boendemiljö.

• Man hjälps åt att se efter varandras bostäder, gemensamma ytor och 
närområde och på så vis minskas möjligheterna att begå brott osedd.

• Grannsamverkan ökar ofta de boendes trygghet och trivsel men också 
möjligheterna för polisen att få in tips och förmedla information.

• För att Grannsamverkan i flerbostadshus ska fungera är det viktigt att 
flera parter (fastighetsägare, bostadsföreningar och andra aktörer) 
involveras och tar ansvar för verksamheten. 
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Vinster med Grannsamverkan

• Minskar brottsligheten i området

• Ökar de boendes delaktighet i området

• Kan öka tryggheten och trivseln för dem som bor och verkar i området

• Kan öka förtroendet mellan boende och andra medverkande aktörer

• Om områdets attraktivitet och status förbättras kommer det många 

olika aktörer tillgodo
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Möjlighet att påverka tryggheten

Rutinaktivitetsteorin

Lämpligt 
objekt

Avsaknad 
av kontroll

(Låg 
upptäcktsrisk)

Motiverad 
Gärnings-

person

Brott
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Hur kommer gärningspersonerna in?

•Bryter
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•Krossar
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• Dyrk och låsslunga

STEL DÖRRSPÄRR: 
Spärren ska alltid vara på då man öppnar 
för okänd. Men aldrig annars!!!
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• … eller om du lämnar dörr, fönster eller altandörr olåst.
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Vad tar tjuven?

Allt, men framför allt sådant som är lätt att bära:

• Smycken

• Småelektronik (laptops, mobiler, kamerautrustning mm)

• Kontanter 

• Pass
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Hur kan vi förebygga bostadsinbrott?
• Bra dörrar och fönster i väl förankrad karm

• Certifierade lås på dörrar och fönster

• Dörr och fönsterspärrar

• Låskåpor

• Gallergrind

• Larm, OBS även i lägenheter!

• Se till att eventuell byggnadsställning runt fastigheten är svår att 

komma upp i då byggnadsarbete pågår
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Forts.

• Märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt

• Förvara värdesaker och värdehandlingar på ett betryggande sätt

• För en inventarieförteckning och/eller fotografera/filma bostaden

• Använd alltid auktoriserade låssmeder då ni ska skydda er bostad. 

Sök låssmeder på www.slr.se (Sveriges Lås och 

Säkerhetsleverantörers Riksförbund), där ni får fram auktoriserade 

låssmeder i Stockholm

http://www.slr.se/
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Hur ska vi agera i huset?

• Meddela dina grannar om du är bortrest (mer än några dagar)

• Var ”sunt nyfiken” om du ser okända personer i fastigheten / på 

gården, eller hör ljud du inte kan identifiera

• Låt inte okända personer ”följa med” in i porten när du går in eller ut, 

betrakta porten som en ytterdörr in till bostäderna.

• Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”
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Polisens del i Grannsamverkan är att 
polisen:
• informerar om hur gärningspersoner går till väga och hur ni på bästa 

sätt kan skydda er mot olika typer av brott.

• vid minst 4 tillfällen per år mailar ut information om aktuella brott som 

skett i området samt tips på hur ni kan skydda er. (de flesta Lpo i 

Sthlms län skickar ut en gång per månad)

• förvarar era kontaktuppgifter för kontinuerlig kommunikation. 

• beställer mer material såsom skyltar och dekaler vid behov.
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Er del som BRF/fastighetsägare/förvaltare/
hyresgäst i Grannsamverkan är att:
• Sprida den information ni har fått vid utbildning, samt som Polisen mailar ut, till 

de boende i ert område.

• Beställ Grannsamverkansskyltar och annat informationsmaterial från din 
kontaktpolis, för att arbeta förebyggande i området och för att skapa 
grannkontakter och sprida aktuell information (nästan allt material inom GSV 
är gratis, via SAMBO).

• Tipsa Polisen när något verkar misstänkt, det är bäst att den som sett något 
själv ringer eller mailar (vi har ofta följdfrågor). 
Eller maila registrator.stockholm@polisen.se

• Ni har ansvaret för att förse Polisen med aktuella e-postadresser. Ej 
fungerande e-postadresser plockas kontinuerligt bort. Ni måste själva anmäla 
ändringar!

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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Bostadsinbrott i Sthlms län 2022 
från jan – 18/10

Lägenheter

Villa / radhus
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Anmälda bostadsinbrott (inkl försök) i Sthlms län



17
2022-10-18

Anmälda bostadsinbrott (inkl försök) per Lokalpolisområde
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Blåljuskod
• Bestäm en kod som bara någon/några känner till.
• Koden ska aldrig ändras, utan fungera dygnet runt, året om.
• De boende i fastigheten ska inte känna till koden.
• Beskriv hur koden ska slås in (t.ex. ska vissa koder slås in med en * eller OK       

efteråt)
• Vilken, eller vilka, adresser har er fastighet? Hur många portar?
• Vem ska vi skicka dekalerna till? Namn, adress och postnummer!

Skicka till respektive lokalpolisområde som ni hör till!
Huddinge: kommunpolis-lpo-huddinge.region-stockholm@polisen.se

Haninge/Nynäshamn: kommunpolis.lpo-haninge-nynashamn@polisen.se

Botkyrka: kommunpolis.lpobotkyrka@polisen.se

mailto:kommunpolis-lpo-huddinge.region-stockholm@polisen.se
mailto:kommunpolis.lpo-haninge-nynashamn@polisen.se
mailto:kommunpolis.lpobotkyrka@polisen.se
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Till sist…

Mer information finns att hämta på

www.samverkanmotbrott.se

Samt i appen ”Grannsamverkan” som finns att ladda ner 
där du brukar ladda ner appar.

I appen kan man tex skapa en grupp 
För att kommunicera med grannarna.
(mobilt BankID krävs för att skapa gr)

http://www.samverkanmotbrott.se/
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TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!
Nästa utbildning gällande GSV i flerbostadshus är 25 
oktober kl 18-20 på polisstationen i Huddinge, Novav 1-3.

Insp Anna Schelin

Kommunpolis

Lokalpolisområde Huddinge

Anna.schelin@polisen.se

mailto:Anna.schelin@polisen.se
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