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INBROTTSNYTT APRIL 2016 
 
Under perioden 8 januari-30 mars har 34 hushåll på Södermalm drabbats av fullbordade  
inbrott, ytterligare 10 har blivit utsatta för försök där gärningsmannen inte lyckats fullfölja 
brottet.  
 
Det dominerande moduset (tillvägagångssättet) är fortfarande att tjuven tar sig in via brevlå-
dan med en låsslunga. Bästa sättet att skydda sig mot detta är genom att ha en låskåpa över 
vredet på dörrens insida.  
 
Nu kommer värmen smygande och det kanske är dags för vårstädning, se till att inte bjuda in 
tjuven genom att lämna fönster eller balkongdörrar öppna.   
 
Grannsamverkan är så mycket mer än att skydda sig mot inbrott, ser eller hör du tecken på 
att någon i huset far illa? 
 

• Ring 112 i situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 
• Ring på hos den granne som är utsatt. Om bråk eller våld pågår, kan det räcka med att 

ringa på och sedan gå tillbaka in i lägenheten – det kan få våldet att avledas eller upp-
höra utan att du behöver utsätta dig för fara. 

• Vid misstanke om att det finns barn som far illa ber vi dig göra en orosanmälan till so-
cialtjänsten på tel. 08-508 250 00, det går att göra anmälan anonymt och gör hellre en 
för mycket än en för lite. 

 
Lästips! 
 
https://mitti.se/inbrotten-okar-rekordartat-pa-sodermalm/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Försök eller fullbordade 
inbrott på Södermalm 
den 8 januari t.o.m. 30 
mars 2016. Ljusgrön 
fyrkant är 2-5 inbrott och 
grön prick är 1 inbrott. 
 

 
 
 

Har du information som bör komma till polisens kännedom kan du gå in på www.polisen.se 
och skriva ett tips, det går också bra att ringa 114 14. Vid pågående brott ringer du 112. 

 

http://www.polisen.se/
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Nedan ser ni ett foto av en låsslunga som vi tagit i beslag, samt lite övriga verktyg som kan 
användas vid inbrott.  
 

 
 
Att tänka på:  
När det gäller våra inresta vinningskriminella så har de oftast ”rekat” i området innan de slår 
till. Var observanta på om något skiljer sig från det normala, notera eller fota det som är miss-
tänkt om du har möjlighet.  
 
Ha en god dialog med dina grannar, berätta om du ska resa bort och be om hjälp med posthan-
teringen så att det inte ligger en hög med post innanför dörren eller i postfacket.  
 
Se till att ni har fräscha skyltar/klistermärken som visar att ni har en fungerande grannsam-
verkan, saknar ni det så kontakta mig. 
 
Allt gott och njut av vårsolen!   
     
Med vänlig hälsning, 
Frida Flodman 

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

Har du information som bör komma till polisens kännedom kan du gå in på www.polisen.se 
och skriva ett tips, det går också bra att ringa 114 14. Vid pågående brott ringer du 112. 
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Har du information som bör komma till polisens kännedom kan du gå in på www.polisen.se 
och skriva ett tips, det går också bra att ringa 114 14. Vid pågående brott ringer du 112. 
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