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Grannsamverkan i Skärholmen 2015
Bästa Grannsamverkare,
Vid en återblick på december månad måste jag tyvärr konstatera att inbrottstjuvarna verkar bidragit till ett trist slut på 2014 för hela 47 hushåll i Skärholmens Närpolisområde. Vi hoppas att denna trend nu vänder, vilket normalt
händer efter nyåret. Under året ser man sedan olika pikar som oftast hänger
samman med lov och semestertider.
På grund av den fortsatt höga inbrottsaktiviteten i Söderort har man bestämt att
förlänga den inbrottsinsats som pågick under november och december. Detta
innebär att Närpolisgrupperna i Skärholmen, Farsta och Globen kommer ha
inbrott som fortsatt huvudfokus under en tid framöver.
Vad kan du göra?
Som jag skrivit tidigare är det ”mjukvaran” i Grannsamverkan som gör den
stora skillnaden:
 Se varandra
 Informera om Grannsamverkan
 Var nyfiken
 Se över närmiljön
Börja med att hälsa på dina grannar som du möter i trapphuset eller ute i området.
Var nyfiken på folk du inte känner igen. Att hälsa på någon och erbjuda hjälp
skapar inte bara en trevlig atmosfär, det bidrar även till ökad social kontroll.
Informera nya grannar, vänner och bekanta om grannsamverkan. Hur man kan
bli involverad och hur man kan få hjälp med att starta upp.
Den yttre miljön skickar många signaler till potentiella gärningsmän. Påvisa
att upptäcksrisken i ditt område är hög genom att ha trimmade träd och buskar,
bra ljus, helt och rent utan klotter kring fasad och gemensamma ytor.
Många gärningsmän har enkla metoder för att kolla om man är hemma eller
bortrest. En skyffel eller kvast ställd mot ytterdörren, en liten pyramid med
sten på uppfarten, ett mynt på trappsteget är alla exempel saker som man själv
lägger märke till och plockar bort, men som troligen får stå orörda om man är
bortrest. Det blir en tydlig signal att man inte är hemma och ”grönt ljus för
inbrottstjuven.
Klicka på länken nedan för att se videon ”Tänk som en Tjuv”.
http://www.jarvendesign.se/samverkanvideo/TankSomEnTjuv_small.mp4?_=
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För dig som är intresserad av att dela med dig av ditt engagemang och dina
erfarenheter inom Grannsamverkan har vi nu en rolig och givande möjlighet:
Torsdagen den 26 februari, kl. 18:30 kommer vi att ha en utbildning på
Skärholmens Polisstation i syfte att utbilda en grupp med volontärer som skall
vara kunniga inom konceptet Grannsamverkan. De som ingår i gruppen kommer att medverka vid rekryteringskvällar och besöka boende i utvalda hyresfastigheter för att berätta om, samt bjuda in till Grannsamverkan.
Tillsammans med Skärholmens Fastighetsägarförening och Stockholm Stad
har vi påbörjat ett projekt för att engagera och inkludera hyresgäster inom allmännyttan. Anmäl dig till napo-skarholmen.stockholm@polisen.se.
Välkommen!
Nedan följer lite statistik och brottsplatskartor på inbrott och andra tillgreppsbrott från december månad.
En grön prick = 1 brott, en grön fyrkant = 2-5 brott
Fullbordade inbrott: 38 (villa:19) (lägenhet: 19)

Försök till inbrott: (villa: 5) (lägenhet: 6)
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Inbrott i källare/vind: 11

Inbrott i garage: 3

Bilstöld: 16, Cykelstöld: 14

Ett stort tack till er som engagerar er i Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde!
Ann-Charlotte ”Lotta” Karlsson med kollegor.

