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Hej alla grannsamverkare! 

Nu är det nya året här med allt vad det innebär. Ett nytt år med nya trevliga händelser, nya 

möjligheter och nya utmaningar. Nya utmaningar för oss grannsamverkare för året, kan vara 

att bli ännu bättre på att motverka nya inbrott. När vi ser tillbaks på år 2017, kommer vi upp i 

154 stycken anmälda försök och fullbordare inbrott i Tyresö kommun. Tidigare anmälda 

försök och fullbordade inbrott 2016 var 126 stycken. Det är viktigt att vi inte bara stirrar oss 

blinda på siffrorna. Även om det är oerhört beklagligt och olyckligt att så många människor 

drabbas. Det är oerhört kränkande att utsättas för ett inbrott i ens eget hem. Vi måste ta nya 

tag, och försöka göra det bästa av 2018. Vi får inte ett tryggare och säkrare Tyresö över en 

natt, utan vi tillsammans kan göra skillnad. Vi grannsamverkare måste bli ännu bättre och 

effektivare, och tillsammans ska vi ha som mål att göra skillnad. Jag som brottsförebyggande 

strateg på kommunen ser fram i mot ett nytt år med ett gott samarbete. Jag ser gärna att ni 

engagerade grannsamverkare kommer med nya idéer hur vi ska bli ännu bättre. Jag tar 

tacksamt i mot era förslag och synpunkter.  

 

Hur kan vi bli ännu bättre och jobba vidare 

Ett sätt är att ni grannsamverkare tillsammans med era grannar, ökar er gemenskap, hjälper 

varandra och bryr er om varandra i grannskapet. Om vi lär känna varandra bättre, leder detta 

till att vi har lättare att be om tjänster, t.ex. passa huset när vi är bortresta (hämta post, skotta 

snö, tända - och släcka lampor m.m). Om vi lär känna varandra bättre, höjer vår medvetenhet 

och uppmärksamhet har vi lättare att identifiera sådana händelser som avviker ifrån vardagen 

som t.ex. misstänkta inbrottstjuvar.  

Fortsätt att var engagerade, bli medvetna vad som händer i ert område, var ifrågasättande vad 

okända människor gör i ert område, våga visa civilkurage om det behövs, utan att riskera er 

egen säkerhet. Dokumentera gärna uppgifter som kan vara av vikt om du ser något 

misstänksamt. Glöm inte att tipsa polisen 11414 om ni ser misstänkta inbrottstjuvar. Vid 

akuta ärenden som pågående inbrott, ring alltid 112.   

 

Längre ner på sidan hittar ni några enkla tips till er och era grannar. Sätt gärna upp tipsen på 

kylskåpet och sprid dem gärna till era grannar, även dem som inte är med i grannsamverkan.   

 

Med detta vill jag önska er alla en varm hälsning på det nya året. Vi tillsammans, polisen och 

Tyresö kommun ska göra Tyresö ännu tryggare och säkrare. Ta hand om varandra. Med 

vänlig hälsning Ola Åkesson brottsförebyggande strateg Tyresö kommun.  
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Några tips: 
 

 Var extra vaksamma nu i den mörka årstiden.  

 

 Glöm inte att stänga och låsa alla fönster och dörrar, då du lämnar 

hemmet, bara för en kort stund. Tjuven kan ta tillfället i akt annars.  

 

 Informera gärna era grannar om er bortavaro då ni lämnar hemmet 

för en resa eller en längre bortavaro. Be t.ex. grannen parkera sin bil 

på er parkering för att inte skylta om att huset är tomt. 

 

 Arrangera så att lampor tänds- och släcks, trots att du inte är 

hemma. Lampor med rörelsevakt i trädgården kan förebygga.  

 

 

 Skylta inte med att du ska resa bort. T.ex. på sociala medier och 

liknande. Berätta hellre allt trevligt när ni väl är hemma igen. 

 

 Be grannen kolla till ditt hus när du reser bort och tömma 

brevlådan.  

 

 Lås era dörrar och fönster om lås finns. 

 

 Se över ditt inbrottsskydd, så som larm, lås, dörrar och hur ser 

miljön ut kring ditt hus. Behöver du klippa häcken eller ta ner ett 

plank för att inte underlätta för att tjuven ska kunna arbeta ostört.  

 

 

 Glöm inte att låsa in sådant som tjuven kan använda sig av, t.ex. 

stegar, verktyg och nycklar. Ha inte dina bilnycklar för 

lättillgängliga t.ex. precis innanför ytterdörren. 

 

 Be någon skotta snö utanför din dörr  
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