
  

Antal anmälda bostadsinbrott 16 jun - 8 okt 2020  

Antal inbrott i bostad: 20 stycken 

 

Antal fullbordade inbrott i lägenhet: 12 stycken 

Antal försök (ej fullbordade): 8 stycken 

  

 

                                   2020-10-09  Oktober 

Grannsamverkan inom 

Södermalms Stadsdel 



 

2018 =  97 

 

2019 =  110 

 

2020 =  75 

  

Jämförelse antal anmälda bostadsinbrott inkl. försök 

2018, 2019 och 2020 mellan 1 juni till 8 oktober.   

  

Övriga anmälda inbrott 16 juni – 8 oktober  2020 (inkl. stöld  

genom inbrott källare och vind)  = 381 stycken 
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Grannsamverkan inom Södermalms Stadsdel 



  

  

Bra belysning kan förebygga brott och öka tryggheten  

En bra belysning i och utanför entrén, på innergården, vid cykelställ, i 

källare och vindar gör att det känns tryggare för boende och besö-

kare. Det kan också förhindra brott. 

 

Ett tips nu när höstmörkret har kommit är att gå ihop några 

stycken och göra en trygghetsvandring i  bostadshuset och i områ-

det. Kontrollera att all belysning fungerar, att trädgrenar och buskar 

inte skymmer. Behövs mer belysning inskaffas? 
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       Brandvarnare! 

Brandvarnare ska vara en självklarhet i alla 

lägenheter och hus!   

 

Kontroll av brandvarnare 

På din brandvarnare har du en testknapp. Om brandvarnaren tjuter då 

du trycker in knappen år batteriet okej. Kontrollera brandvarnaren minst 

en gång per år. Brandvarnaren börjar i regel pipa om batteriet är på väg 

att ta slut, därför är det bra att kontrollera den om du varit hemifrån en 

längre period..  

   

Ljus- eller vibratorsignal: För döva eller personer med nedsatt hörsel 

finns brandvarnare som kan kopplas till flera typer av larmsignaler, till 

exempel blixtljus. De kan också kopplas till en vibrator som man kan 

lägga under kudden eller madrassen.   



 

       Skydda dig mot cykelstölder! 

Varannan cykelägare har någon gång blivit bestulen på sin cykel. Anta-

let anmälda cykelstölder ökar kraftigt. Även cykeldelar stjäls. Det som 

är mest stöldbegärligt är batterier till elcyklar, sadlar och hjul. 

 

Gör det svårare för cykeltjuven 

 

 Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg lite pengar på ett 

ordentligt certifierat lås. 

 Lås alltid fast cykeln i ett fast objekt, helst i både ram och hjul. 

 Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten. 

 I offentlig miljö, skruva loss sadeln så den inte blir stulen, dessu-

tom blir cykeln mindre attraktiv att stjäla. 

 Lås batteriet om du lämnar din el-

cykel obevakad en kortare stund. Ta 

med batteriet om du ska vara borta 

längre stunder. 

 Lämna cykeln på upplysta platser 

med insyn så ökar chansen att någon 

kan se ett stöldförsök och skrämma 

iväg tjuven. 


