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”Syftet med Grannsamverkan är att göra  

bostadsområden mindre attraktiva för brottslig 

verksamhet genom ökad uppmärksamhet från 

de boende i området samt kunskap om hur 

man skyddar sig, vilket avskräcker och för-

svårar för tjuven. Målet är att minska brottslig-

heten och öka tryggheten och därmed också 

trivseln i bostadsområden”. 
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Det finns många sätt att försöka nå målet om 

minskad brottslighet och ökad trygghet. 

Grannsamverkan har visat sig vara en effektiv 

metod (förutsatt att den används som det är 

tänkt). Du har, tillsammans med dina grannar, 

gjort just ditt bostadsområde tryggare genom 

att använda metoden. Vi hos polisen vet att 

du är mån om dig och dina grannar och att du 

gärna vill veta vad som händer där du bor. 

Därför har vi tagit fram grannsamverkans-

bladet med information om vad som händer i 

lokalpolisområde Nyköpings kommuner och 

annat som kan påverka dig och dina grannar.  

Ett nytt grannsamverkansblad 

Enligt en undersökning gjord av brottsföre-

byggande rådet 
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, BRÅ, kan grannsamverkan 

som utförs på ett bra sätt minska flertalet var-

dagsbrott i bostadsområden såsom inbrott, 

bilbrott och skadegörelse.  

Beroende på hur man mäter kan brottslighet-

en minska med upp till 26 %. 

Vi vill rikta ett varmt tack till dig som engage-

rat dig i att minska brottsligheten där du bor!  

Brotten kan minska med 26 % 

Lokalpolisområde Nyköping omfattar kommunerna:   

 

  Gnesta   Nyköping 

  Oxelösund  Trosa 
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Många förlorar pengar genom att de blir  

lurade att lämna ut kortuppgifter och koder 

m.m. via telefonsamtal.  

Här följer några tips från polisen om hur du 

kan undvika att drabbas:  

 Använd aldrig bankdosa eller bank-ID 

på uppmaning av någon som kontaktar 

dig. 

 Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller 

andra känsliga uppgifter till någon. 

 Om någon du inte känner ringer och du 

blir osäker: Lägg på luren eller be att få 

ringa tillbaka på ett nummer som du 

själv tar reda på. Oavsett vem som 

ringde.  

Varning för falska telefonsamtal 

 Lita inte på den som kontaktar dig bara 

för att den har uppgifter om dig. Bedra-

gare kan hitta uppgifter på nätet i syfte 

att lura dig. 

 Om du misstänker att du drabbats av 

bedrägeri: 

- Kontakta din bank.  

- Polisanmäl. 

- Ta stöd av människor i din närhet. 

Vecka 14 fick vi stänga poliskontoren i Gnesta, Trosa och Oxelösund 

En del i arbetet som polis är att i mån av 

tid utbilda sig för att på bästa sätt kunna 

vidareutveckla det brottsförebyggande 

arbetet. Med andra ord utbilda oss för att 

göra gatorna mer säkra för dig.  

Vecka 14 hade vi förmånen att kunna åka 

till Göteborg för att delta i en konferens 

vid namn Råd För Framtiden, vilket är 

Brottsförebyggande Rådets nationella 

konferens som denna gång arrangerades tillsammans med Göteborgs Stad. Den handlade om 

lokalt brottsförebyggande arbete—precis vad vi jobbar med i ”våra” kommuner. 

För att kunna åka fick vi stänga våra poliskontor i Gnesta, Trosa och Oxelösund. I gengäld kom-

mer vi förhoppningsvis att ha fått med oss nya kunskaper och idéer om hur vi kan utveckla det 

brottsförebyggande arbetet.   
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För att du ska få veta lite mer om vad som händer där du bor, har vi tagit fram statistik för några 

olika brott per kommun i lokalpolisområde Nyköping. Det kan vara bra att ha i åtanke att statisti-

ken inte är ett exakt mått på brottsligheten, bl.a. eftersom inte alla brott polisanmäles. Däremot 

kan siffrorna visa ungefär vad som hänt på sistone i brottsväg.  

Vi har valt att dela upp brotten per kvartal och ange föregående år som referens. Det är för att du 

ska få en så enkel överblick som möjligt, och för att du ska kunna jämföra med någonting.  

Statistik 
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Inbrott i bostad 

Siffrorna nedan innefattar inbrott och försök till inbrott i villa, radhus och lägenhet. 
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Inbrott och stöld i källar– och vindsutrymmen samt fritidshus 

Siffrorna nedan innefattar alla inbrott i källar- och vindsutrymmen samt stöld ur dem utan inbrott. 

Dessutom ingår inbrott i fritidshus. 

I de flesta av våra kommuner har trenden för antal anmälda 

brott i år följt förra året, så när som på i Oxelösund. Vi har upp-

märksammat ökningen i Oxelösund sedan en tid tillbaka och 

arbetar aktivt med den i dagsläget. 

För information om vad du kan göra för att skydda dig mot 

olika typer av stöld och inbrott, kika gärna in på följande webb-

sida:  
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https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-
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Skadegörelse 

Siffrorna nedan innefattar all typ av skadegörelse, t.ex. klotter, repade bilar och krossade fönster. 
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Den vanligaste platsen för skadegörelse under 

år 2018 var i de flesta av våra kommuner i  

centrum. I Gnesta skedde 78,5 % av skade-

görelsen i centrum. Motsvarande siffra för 

Nyköping var 21 %, Oxelösund 48,8% och 

Trosa 28,5%.  

(I Trosa var Vagnhärad vanligare än centrum 

med sina 44,7 % av skadegörelsen).  
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Det var allt för denna gång 

1 
Citat hämtat 2019-03-14 från https://samverkanmotbrott.se/detta-ar-grannsamverkan/  

2
 Hämtat 2019-03-14 från https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/

grannsamverkan.html 

Åter igen vill vi tacka dig varmt för att du och 

dina grannar har valt att engagera er i grann-

samverkan. Ingen kan göra allt, men alla kan 

vi göra något. Det må låta som en kliché, men 

det är också sant. Utan ditt engagemang vore 

vårt arbete mycket svårare.  

Fortsätt att hålla ögonen öppna och samar-

beta med dina grannar. Kontakta polisen om 

du ser något som du misstänker är kriminellt. 

Vi hjälper dig att avgöra om du ska lämna ett 

tips eller göra en anmälan.  

 

Om du har frågor som inte är brådskande kan 

du nå oss på telefonnr: 114 14. 

Vid akuta situationer ringer du: 112. 

Förresten, följ oss gärna på våra sociala  

media kanaler. Vi har ett Instagram-konto 

som är gemensamt för hela lokalpolisområde 

Nyköping, där heter vi polisennykoping. 

På Facebook har vi en sida för varje kommun: 

- Polisen Gnesta 

- Polisen Nyköping 

- Polisen Oxelösund 

- Polisen Trosa 

Där lägger vi upp all möjlig information som 

kompletterar vår hemsida: Polisen.se 


