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NY APP 

FRÅN SSF! 

Sedan 

tidigare 

finns 

apparna 

safeland 

och 

coyards 

med flera.  

Nu har 

stöld-

skydds-

föreningen 

lanserat 

en egen 

gsv-app.  

Läs mer på 

https://samver

kanmotbrott

.se

Se upp med telefonbedragare! Ett vanligt modus  numera är att man försöker förmå dig 
att logga in med Mobilt BankID  samtidigt som man sitter vid en dator någonstans med 
ditt personnummer inknappat i din Internetbank. Lämna  ALDRIG ut känsliga uppgifter 
till någon som ringer upp dig!  

 

https://polisen.se/siteassets/dokument/forebygg_brott/skydda-dig-mot-vishing.pdf 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/mars/gemensamt-arbete-kravs-for-att-bekampa-

bedrageribrotten/ 

Hej! 

Så var det dags för ännu ett nyhetsbrev.  Bifogat finner du 

lite information om hur vi ser på utvecklingen när det gäller 

bostadsinbrott, och tips om vad vi alla kan göra för att 

förebygga dem.  

Denna gång flaggar vi också för ett vanligt modus vid 

telefonbedrägerier, och berättar hur du kan skydda dig. 

Dessutom har det kommit en ny app som kan vara värd att 

kolla upp.  

Vänligen // Johan Sjöö Svanestrand med kolleger 

 

PS. Den 12 juni informerar vi hundägare i Gamla Stan om 

vad de kan tänka på om de ser något fuffens. Och hur de 

genom sin närvaro i staden kan bidra till att minska 

brottsligheten och otryggheten. Redan nu har hundägare i 

Hammarby Sjöstad uttryckt önskan om att hänga på – håll 

utkik efter en inbjudan efter sommaren! DS.  

https://polisen.se/siteassets/dokument/forebygg_brott/skydda-dig-mot-vishing.pdf
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/mars/gemensamt-arbete-kravs-for-att-bekampa-bedrageribrotten/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/mars/gemensamt-arbete-kravs-for-att-bekampa-bedrageribrotten/
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Bostadsinbrotten minskar i Stockholmsregionen.   

I år ser vi en minskning i regionen med cirka en 

tredjedel jämfört med 2018. På Södermalm har vi haft 

45 fullbordade brott under årets första fyra månader, 

jämfört med 58 samma period året innan. Ser man över 

tid ligger vi dock ganska jämt med mellan 32-58 

rapporterade brott under de senaste fem åren. Gå in på 

samverkanmotbrott.se för tips om hur du kan undvika att 

drabbas. På kartan ovan syns inbrott i lägenhet under de 

första fyra månaderna 2019. Rund prick = ett brott. 

Fyrkant = 2-5 brott.  

 

 

LPO södermalm 

önskar en riktigt 

fin sommar!  

 

 

 

 

 

 


