
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu närmar sig sommar och ledigheter med stormsteg. Det brukar varje år medföra att 
inbrotten kommer att öka. Var ute i god tid och se över att grannsamverkan i området är på 
topp. Nya skyltar och dekaler kan vi hjälpa till med.  
Det tillvägagångssättet som de senaste inbrotten har haft är att man klippt telefonkablar och 
brutit upp elskåp och därigenom kopplat ur strömmen. Det medför att vissa larm inte 
fungerar. Det verkar som inbrottstjuvarna lärt sig att många hus är larmade. Då är det endast 
en god fungerande grannsamverkan som kan hjälpa. 
 
STATISTIK i Vallentuna kommun 1/1-31/5 
  2008 2009 
Inbrott i bostad 20 26  
Inbrott i fritidshus  7  2 
Inbrott i garage  7  7 
Tillgrepp av cykel 28 23 
Inbrott i bil  95 72 
 
Vad det gäller inbrott i bil som är det största till antalet i brottsstatistiken är det gamla Töm 
bilen själv som gäller. Det vill säga ta bort allt synligt som kan vara åtråvärt för tjuven. 
 
TIPS OCH CHECKLISTA MOT BROTT 
 
* tala om för din granne när du är bortrest och lämna tfn nummer där du kan nås  
* ta bort eller lås fast stegen 
* vidarekoppla telefonen 
* lagra posten och se till att någon tömmer brevlådan på reklam mm 
* timers på någon lampa,  varför inte en radio påslagen 
* ha lite tvätt på tork 
* låt lite leksaker ligga framme 
* bil på infarten 
* sopor i soptunnan, någon kan ju slänga dit en påse 
* klipp gräsmattan eller låt någon klippa den vid längre semester 
* lås för fönster, brytskydd på dörrar, fastskruvade källarfönster 
* göm nycklar även till lilla bilen som står kvar hemma 
 
Ha en bra sommar 
Britt-Marie Weldéus-Hed 
Vallentuna Närpolis 
 

GRANNSAMVERKAN – SOMMARBLAD 2009

Vallentuna Polisstation håller sommarstängt i 
receptionen V25-33. 
Vi prioriterar ute verksamheten i sommar men öppnar 
för besök när personal finns inne på stationen.  
 
Vi hänvisar till telefon 114 14 
 
Vid brådskande ring  112    




