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Hej! 

 

Nu har det gått en tid sedan jag skrev till er sist och det har även blivit höst på 
riktigt. Jag har fått en hel del mail från nya områden som vill starta upp grann-
samverkan och från områden där grannsamverkan blivit lite mindre aktiva som 
vill starta upp på nytt efter en tid. Det gläder mig och vi har idag cirka 230 kon-
taktombud som jag skickar dessa utskick till. Vissa av dem kanske inte är ak-
tiva längre och det är något som jag oftast inte får veta i så fall men jag märker 
ju att de flesta är aktiva ändå genom era mail. Glöm inte att meddela oss på 
vår mail om ni som kontaktombud byter mailadress, byter kontaktombud, flyttar 
från området där du varit kontaktombud och i så fall meddela vem som tar över 
efter er. Det är endast på det sättet vi på polisen får veta om ni fortfarande är 
aktiva eller inte.  

Det beställs nya skyltar och det är bra så att det ser nytt och fräscht ut och det 
signalerar att grannsamverkan är aktiv i området, som jag brukar nämna. Tänk 
på att det är främst vid ut- och infarter till aktuellt grannsamverkanområde som 
det ska finnas skyltar och vid eventuella gång – och cykelvägar. Skyltar är be-
räknat till 2 – 4 styck per område, oavsett storlek. Dekaler (klistermärken att 
sätta på dörrar eller fönster) är beräknat 1 - 3 stycken per hushåll, oavsett stor-
lek. Detta för att Stöldskyddsföreningen som vi beställer materialet av har en 
begränsad materialbudget och de vill säkerställa att materialet räcker till hela 
landet. Därför vill jag be er tänka på detta när ni beställer skyltar och även att 
ni lämnar tillbaka skyltar om ni har många över som är rena och fräscha. Det är 
också på grund av detta som vi inte kan ha några större lager av material hos 
oss på polisen och om jag gör beställningar med för många skyltar e.tc på en 
gång riskerar den beställningen att inte gå igenom. Detta kan ni också läsa 
här: https://samverkanmotbrott.se/bestallning-material/ 

Som vanligt är det bara att maila oss på vår grannsamverkan – mailadress om 
ni önskar beställa skyltar. Det är för övrigt bara aktiva grannsamverkanområ-
den som ska ha skyltar uppsatta och man får inte skyltar förrän man startat 
upp verksamheten och jobbar efter konceptet.  

Tänk också på: att det inte räcker med att sätta upp skyltar i området som det 
står Grannsamverkan på för att Grannsamverkan ska ha en effekt på brottslig-
heten. Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt att för-
hindra brott i det egna bostadsområdet utgör grunden för Grannsamverkan. 
Det innebär att alla i området är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i om-
rådet, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid på-
gående angrepp. Glöm inte de fyra minimikraven, som jag nämnde i förra ut-
skicket, för att nå framgång med Grannsamverkan:  

-Vaksamhet - Var allmänt vaksam och kontakta polisen 114 14 om något är 
misstänkt och på 112 vid pågående brott. 

-Meddela dina grannar om du är bortrest 
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-Värdesaker - Förvara värdesaker på ett betryggande sätt – det finns inga “bra 
ställen” som tjuven inte hittar. 

-Förebyggande åtgärder - Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen. 
Dessa tips hittar ni här: https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-
och-atgarder/ 

 

Statistik 

Sedan jag skrev till er sist i juni så har det skett 18 stycken fullbordade inbrott i 
villa/radhus. Det är exakt lika många som det var under samma period 2021. 
Dessa ligger lite utspridda över vårt polisområde Växjö/Alvesta med något en-
staka här och var på landsbygden och några få i Växjö tätort, precis som det 
gjorde i början av året. Hittills i år har det skett 35 fullbordade inbrott i villa/rad-
hus i vårt polisområde och det är några färre än vad det var under samma pe-
riod 2021 då det låg på 44 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus.  

Fullbordade inbrott i fritidshus har skett 8 stycken sedan jag skrev till er sist 
och samma period under 2021 var siffran 9 stycken. Dessa ligger väldigt ut-
spridda runt hela vårt polisområde på landsbygden. Hittills under året som gått 
har 17 inbrott i fritidshus skett. Under 2021 låg den siffran på 15 stycken under 
samma period.  

Inbrott i lägenhet ökade ju som ni vet under förra året men sedan polisen grep 
några som verkade ligga bakom de flesta av dessa har den siffran gått ner 
som jag också nämnde i förra utskicket. Sedan jag skrev till er sist har det skett 
10 stycken inbrott i lägenhet. Växjö tätort står för många av dessa med något 
enstaka på några av de mindre orterna runtomkring.  

 

Tips och råd: 

Nu när hösten är här och det blir mörkare syns det extra väl om vi inte är 
hemma. Det bästa sättet att förebygga inbrott är att få det att se ut som att det 
är någon hemma även när man inte är det. Jag har ju nämnt dessa tips tidigare 
men jag nämner dem igen:  

• Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet 
om ni är borta mer än några dagar). 

• Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när 
det är mörkt ute. 

• Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-ap-
paraten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa gran-
narna med för hög volym. 

• Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altan-
dörrar. 
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• Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten 
om den sticker ut. 

• Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den 
innehåller post. 

• Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. 
Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten. Un-
der sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro. 

• Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och par-
kera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut. 

• Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så 
att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt 
eller dina grannars hus. 

• Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta 
på uteplatsen. 

• Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när 
du reser bort. 

• Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är 
bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina in-
lägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl). 

• Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste 
gömställen kan avslöjas. Lås även när du är hemma.  

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. 
Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne 
arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det 
inte ser lika ut dag efter dag. 

 

Då vi har en del nya i vår sändlista vill jag tipsa igen om att följa Grannsamver-
kans officiella sida på Facebook. På så vis får ni tips och råd och aktuell in-
formation om grannsamverkan i ert flöde. Här är länk till deras sida: 
https://www.facebook.com/samverkanmotbrottofficiell/ 

Vår egna Facebook-sida för polisen Växjö/Alvesta kan också vara bra att följa 
om man vill, där lägger vi ut allt mellan himmel och jord om vår verksamhet lo-
kalt för Växjö och Alvesta: https://www.facebook.com/polisenivaxjo.al-
vesta/events 
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I övrigt hoppas jag att ni alla vet vart ni vänder er om ni har frågor och lik-
nande, detta tar ni främst med era respektive kontaktombud och om denne inte 
kan svara på frågan kan kontaktombudet i sin tur maila oss på vår grannsam-
verkanmail så svarar jag där.  

 

Ha en riktigt fin höst tills vi hörs igen! Och fortsätt ert goda arbete där ute i era 
grannsamverkanområden – det gör skillnad, det vet vi! Och tack för att ni enga-
gerar er! Utan er har vi ingen grannsamverkan.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

XÄÄ|ÇÉÜ ]É{tÇááÉÇ 

Grannsamverkan Växjö och Alvesta 

 

 


