
  

Antal anmälda bostadsinbrott 1 jan - 8 december 2020  

Fullbordade inbrott i bostad: 125 

Försök till inbrott i bostad: 58  

Totalt: 183  

 

Brottstid på dygnet: Dagtid (vanligtvis mellan kl. 07.00—15.00) 

 

 

2020-12-10 December 

Grannsamverkan inom 

Södermalms Stadsdel 



 

  

Antal anmälda inbrott i källare/vind 1 jan - 8 dec. 

480 stycken 

  

Sida 2 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 

Antal anmälda inbrott i fritidshus 1 jan -  8 dec 2020 

23 stycken 



  

  

 Övriga anmälda inbrott 1 jan - 8 dec 2020 

634 stycken 

 

Sida 3 

December 

Jämförelse antal anmälda bostadsinbrott inkl. försök   



Om du har en dörr med brevinkast bör du ha en låskåpa för att för-

hindra att tjuven kan använda sig av en låsslunga och öppna dörr-

vredet. Låskåpa är en enkel och billig lösning för att skydda sig mot 

intrång via brevinkastet. 

 

Låsslunga är ett brottsverktyg som tjuvar kan använda. Tjuven kon-

trollerar först att överlåset på dörren inte är låst och kontrollerar se-

dan med en liten spegel om det finns en låskåpa på insidan av dör-

ren.  

 

Finns det inte en låskåpa kan tjuven föra in låsslungan in genom 

brevinkastet som sätts på vridknappen för underlåset. Låsslungan 

kan rotera genom en funktion i slungan och kan då öppna dörren.  

 

Lås alltid ditt över/underlås och ha alltid låskåpan nedfälld!   

 

 

   

Skydda dig mot inbrott! 

Sida 4 

Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 



  

  

  

Jul är ljusens stora högtid. Tyvärr drabbas många av 

bränder under julmånaden. 

Polisen Södermalm önskar er alla en God Jul och ett Gott 

Nytt År! Ta hand om varandra! 

 

isen Södermalm önskar 

er alla  

Ps. Tänk på att hålla av-

Sida 5 

December 

Tänk på att: 

Använda ljusstakar i material som inte kan 

börja brinna, till exempel smide, keramik, sten 

eller liknande 

Dekorera din ljusstake med icke brännbart 

material, till exempel sand, sten, glas eller 

snäckor 

Se till att ljusen står stadigt 

Inte ställa ljusen för nära gardiner eller på tv:n 

Aldrig placera många värmeljus tätt tillsam-

mans på en bricka eller ett fat 

Aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. 

Sätt upp en påminnelse på insidan av din yt-

terdörr om att släcka ljusen! 


