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Grannsamverkan 
Lokalpolisområde Örebro 

 

Hej samverkare 

Sommaren är över och hösten står för dörren där det kan finnas ökade 
tillfällen för tjuven att vara aktiv.  

Var extra vaksamma och förebygg! Håll kontakten i era områden och 
arbeta med de metoder som finns på samverkanmotbrott.se. Det finns 
många sätt att via teknik ha kontakt men tänk på att den bästa förebyg-
gande effekten får ni kontakten grannar emellan och er gemensamma 
närvaro och uppmärksamhet. 
 

Förebygga brott 

Vi går in i en årstid med mörka eftermiddagar där det redan kan vara 
mörkt innan man normalt kommer hem under vardagarna. Det kan vara 
lättare att avgöra vilka som är hemma i ett bostadsområde under denna 
tid. Vi fortsätter att trycka på vikten av brytskydd på altandörrar, 
fönsterlås, belysning med rörelsevakter på mörka partier samt belysning 
på timer inomhus.   

 

Antalet grannsamverkansområden fortsätter att öka. Just nu har vi pas-
serat 100 strecket och är 104 st områden och ca 4000 hushåll. Grann-
samverkan hjälper till att hålla tjuven borta   

 

Statistik från BRÅ från första halvåret 2019 

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är 1 
procent fler än under motsvarande period året innan.  

Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första 
halvåret 2019 var bedrägeribrott. Inom kategorin utgjorde kortbedräge-
rier och identitetsbedrägerier två tredjedelar av de anmälda brotten.  

Den kategori av anmälda brott som minskade mest i antal första halv-
året 2019 var stöldbrott. Inom kategorin var fickstöld och bostadsinbrott 
de brottstyper som minskade mest under det första halvåret 2019. 

Under första halvåret 2019 anmäldes 206 000 stöld- och tillgreppsbrott 
(8 kap.brottsbalken), vilket är en minskning med 3 procent jämfört med 
första halvåret 2018.  

Bostadsinbrotten minskade med 18 procent, till 6 850 anmälda brott. Av 
dessa utgjorde villainbrotten 4 040 brott (−17 %) och lägenhetsinbrotten 
2 810 brott (−21 %). 
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Faktaansvarig:  

 

 

 

 

 

Anmälda brott Örebro kommun Lekebergs kommun 

                        Tidsperiod 

 

 

Brottskod 

1 april – 20 aug, 

2019 

(*Samma period 

2018) 

 1 april – 20 augusti, 2019 

(*Samma period 2018) 

9801 – inbrott i 

villa/radhus 

30/*52  0/*4 

9802 – inbrott i lägenhet 30/*39  0/*1 

0857 – försök till inbrott i 

villa/radhus 

8/*9  0 /*0 

0874 – försök till inbrott i 

lägenhet 

15/*4  0 /*0 

0826 – inbrott i fritidshus 28/*2  0/*0 

SUMMA 63/ *69  2/*2 

 

Bildelsstölder 

Det har under året varit en del bildelsstölder som ofta riktar sig mot lite 
dyrare bilmärken. Det som tillgrips är ofta airbag, GPS och rattar. Måste 
man ha bilen på gatan är det svårt att skydda sig men om man har till-
gång till garage och bilen parkeras där försvårar du avsevärt för gär-
ningsmannen. 

 

Med vänliga hälsningar 

AnnSofi Hermansson  ann-sofi.hermansson@polisen.se  

073-0806439  

 
 

Grannsamverkans områden Örebro/Lekebergs kommun: 94 

Vid akut läge/pågående brott ring alltid 112. Vid tips/iakttagelser/polisanmälan ring: 11414. Vid behov av kontroll av 
misstänkt fordon/person ring polisens ledningscentral: 010-5692113 (Telefonnummer för Grannsamverkansområden).  

 

 

 

 


