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Fortfarande anar vi resterna av den härliga sommaren. Men hösten och den mörka årstiden
kryper närmare…..
Riktigt brottsfri blev ju inte sommaren. Ovanligt många bostadsinbrott drabbade Sollentuna.
Därför är nu siffrorna hittills högre än vid samma tid i fjol.
Sammantaget har det varit 148 bostadsangrepp hittills i år, mot132 samma tid i fjol.
Andra brott ligger i paritet med föregående år, eller t.o.m. lägre.
Om vi tittar närmare på de bostadsinbrott som varit i år, så kan vi snabbt konstatera att de
flesta som drabbats inte har gjort några som helst inbrottsförebyggande åtgärder!
Identitetsstölder och andra nätbedrägerier ökar dock hela tiden. Om ni handlar på nätet var
extra försiktig! Betala inget förrän ni sett varan! Tänk på att ta legitimation och kvitton när ni
köper begagnat gods! Är det för bra för att vara sant - så är det troligtvis det!
Under sommaren har flera Sollentunabor hittat sina stulna cyklar på Blocket! Tack vare att de
hade angivit sina ramnummer i polisanmälan, så har det gått att lagföra tjuvarna.
Dessutom är det hög tid att, om möjligt, börja låsa brevlådorna i förebyggande syfte!
En annan viktig sak är att INTE lägga nycklar och någon typ av ID handling tillsammans i en
väska eller i ytterkläder på din arbetsplats. Tänker speciellt på skolpersonal och elever. Tjuven
går gärna in på en skola i ”jobbarkläder” och vittjar fickor, ryggsäckar, ja även ett besök i
personalrummet. Sen är det bara att åka till en bostad och tömma den. Ett icke helt ovanligt
modus, tyvärr.

Grannssamverkansbilen, vår service- och trygghetsbil för Grannsamverkan, har troget kört
nästan hela sommaren. Kontakta dem 0739152193 om ni behöver skyltar eller annan
information!

Ring direkt när ni ser misstänkt brottslighet!

Kontakta Polisen:
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden
Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill
göra en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.
Anmälan kan i vissa fall göras via Internet.
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