
 1 

 

 

 

  

 

 

  

 
Grannsamverkan 

Lokalpolisområde Södermalm 

 

POLISMYNDIGHETEN, LPO SÖDERMALM DECEMBER 2019 

Ska ni ut i trafiken under jul och nyår? Åk i god tid, håll lugnt tempo och 
långa avstånd till framförvarande. Packa varma kläder, extra vatten, frukt 
och värmeljus samt tändare så klarar ni er om oturen skulle vara framme. 
En snöskovel, en filt och en matlåda med grus kan hjälpa om ni kör fast. 
Självklart ska mobilen vara laddad innan resan. Och självklart avstår vi helt 
från alkohol i trafiken!  

Läs mer på trafikverket.se 

Hej! 

Statistik är alltid trevligt. Därför tänkte vi börja med lite 

sådant. I en rapport publicerad av Brå redan i oktober 2019 
visar man att bostadsinbrotten gått ner sett till hela riket, från 

2017-2018. Även sett till en tioårsperiod minskar brotten 
något, men mest dramatiskt alltså från 2017 till 2018. Störst 
är minskningen för radhus/villor, medan nedgången för 

lägenheter är mindre.  
 
Ser man på Polismyndighetens egna siffror från region 

Stockholm (inkluderat Gotland) har vi en minskning även från 
2018 till 2019, där rör det sig om 4489 anmälda brott jan-nov 

2019 mot 5753 brott för samma period 2018.  
 
För Södermalms stadsdel, där vi ju nästan enbart har 

lägenheter, ser vi en nedgång från 2017 till 2018 medan det 
ligger ungefär oförändrat 2019 jämfört med 2018. Vi pratar då 

om 221 brott hittills i år. För samma period 2017 var siffran 
254 anmälda brott.     
 

 

 

 

Släck 

ljusen I 

tid!  

 

Vi påminner som 

vanligt om 

varsamhet med 

levande ljus. 

Släck dem i god 

tid innan kvällen 

så att inget 

glöms bort. Ställ 

dem aldrig i 

närheten av 

gardiner eller 

andra brännbara 

föremål.  

 

Passa också på 

att se över era 

brandvarnare, 

och byt batteri 

om det behövs!  

Samordnare Johan Sjöö Svanestrand 
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LIGULA 

 

 

 

 

 

Era poliser på 

LPO södermalm 

önskar alla en 

god jul och ett 

gott nytt 2020! 

 

 

 

 

 

 

Har ni anslutit er till Blåljuskod? Visste du att Blåljuskod är 
enkelt, gratis, och det sparar pengar och tid – och kan därigenom 

rädda liv – om det värsta händer någon i din port. Kontakta LPO 
Södermalm på registrator.stockholm@polisen.se om du vill  veta 
mer, eller om ni vill ansluta er till Blåljuskod. Ange Blåljuskod 

LPO Södermalm i ämnesraden.  

mailto:registrator.stockholm@polisen.se

