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INBROTTSNYTT JUNI 2016 
Under perioden 31 mars-20 juni har totalt 17 fullbordade inbrott anmälts på 
Södermalm, ytterligare 7 har anmält att de blivit utsatta för försök till inbrott. 
Troligtvis finns det också ett mörkertal där tjuven varken lyckats ta sig in eller 
åsamka några skador.  

Äntligen sommar! När jag tittar igenom den senaste månadens anmälningar är 
det tydligt att även tjuvarna gläds åt värmen då de kan klättra in genom 
balkonger och öppna fönster, tänk på att inte bjuda in tjuven och se till att stänga 
de fönster/dörrar som du inte har uppsikt över. I din fackhandel kan du köpa 
vädringsbeslag som gör att fönstret blir svårt att öppna utifrån, dessa kan 
användas då som ett extraskydd då du är hemma och vädrar (de skyddar inte som 
låsanordning enligt försäkringsbolagen).  

Tjuven jobbar, likt polisen, dygnet runt och tar varje tillfälle i akt, hur frestande 
det än är att sova med öppet fönster eller balkongdörren på glänt så beakta din 
egen säkerhet i första hand och lås om dig när du sover.  

Ett annat modus som vi börjar känna till alltför väl är låsslungan som verkar vara 
här för att stanna, av de 17 fullbordade inbrotten skedde åtminstone 8 av dessa 
med hjälp av låsslunga. Ett enkelt sätt att försvåra för tjuven är att skaffa sig en 
låskåpa att ha på insidan över sitt lås, jag vet att jag tjatar, men det är det värt. 

Det här blir det sista Inbrottsnytt för den här terminen och jag återkommer i 
augusti med ny, spännande information.  

Avslutningsvis så skickar jag med lite tips på hur du och dina grannar kan tänka 
lite extra på i semestertider: 

Meddela en granne om du ska resa bort, se http://samverkanmotbrott.se/wp-
content/uploads/2014/12/Grannlappen.pdf 

Skylta inte med att du är bortrest, t.ex. genom att dra för persienner/gardiner. 

Låt en timer sköta radion så att den drar igång med lite olika tidsintervaller, 
likadant med lamporna. 

Byt kod in till fastigheten! (ofta)  
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Tänk en gång extra innan du lägger ut bilder från semestern på sociala 
medier, eller se över dina sekretessinställningar på t.ex. facebook, instagram. 

Filmtipset!  

http://www.dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Utbildningsfilmer/Flerfamiljsh
us/3_minimikrav_flerfamiljshus_small.mp4?_=1 

 
 

 
 
Jag önskar er alla en fantastisk sommar, var rädda om er och om 
varandra! 
 
Med vänlig hälsning, 
Frida Flodman 

 
Polisen Södermalm 
072-586 76 69 
frida.flodman@polisen.se 
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