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Nu är det vår!

Äntligen är det april, ljusare kvällar och något varmare dagar samt dags för sommardäck!
Tänk på att dubbdäck endast får användas fram till 15 april.
(Det är dock lagligt att köra med dubbdäck efter den 15 april och innan den 1 oktober om det är eller
befaras bli vinterväglag.)

Nu börjar jag känna mig varm i kläderna och grannsamverkansarbetet rullar på. Jag vill tacka
er ombud för att ni är så otroligt snabba på att svara på mina mejl och utskick! Angående den
senaste frågan jag hade om godkännande av registrering så är det bara ett fåtal som saknas.
Stort tack för att ni är så snabba med era svar! Det underlättar mitt arbete enormt.

Inbrott
Inbrotten har minskat under dessa första månader på året vilket känns väldigt kul att
informera om. Minskningen på inbrott gäller inte bara Sollentuna utan även Väsby. Sigtuna
har stått någorlunda stilla i sin statistik.
Vi skall dock vara medvetna om att siffrorna varierar lite från år till år och att detta bara är en
jämförelse på drygt tre månader.
Jag har nedan jämfört antal anmälda inbrott under samma period år 2015 samt år 2016.
2015 - 60st fullbordade inbrott. Varav 51st av dessa var i villa och 9st i lägenhet.
2016 – 26st fullbordade inbrott. Varav 18st av dessa var i villa samt 8st i lägenhet.

Stöld ur bil
Det vi kan se som jag tidigare informerat om är att stölderna av bildelar ökat kraftigt. De
flesta av dessa brott sker nattetid. Främst stjäls inredning från bilar samt strålkastare och
sommardäck.
Dagtid stjäls främst sådant du glömt/lämnat kvar synligt i bilen, datorer och handväskor mm.
Dessa stölder är ju lättare att skydda sig mot genom att aldrig lämna kvar något synligt i bilen!

Den senaste månadens inbrott i Sollentuna 2016-03-01 till 2016-04-08
Svampvägen
Hasselvägen
Rusthållarevägen
Silverdalsvägen
Lindvägen
Bävervägen
Jordgränd
Kruthornsvägen

2016-03-07
2016-03-09
2016-03-17
2016-03-21
2016-03-25
2016-03-26
2016-03-30
2016-03-31

Återigen några tips för att minska inbrotten!
Var nyfiken på vad som händer på din gata. Reagera när magkänslan säger att
det är något som inte stämmer.
Gör det svårare - se till att dörrar och fönster alltid är låsta eller spärrade när
huset är tomt. Många villainbrott sker genom altandörren och fönstret!
Lura tjuven - låt det se ut som om du var hemma. Låt någon lampa vara tänd.
Ta in posten - låt grannen tömma din brevlåda.
Ta bort insynsskydd - röj buskar och annat som låter tjuven jobba ostört.
Ytterbelysning - sensorer som tänder ytterlamporna kan avskräcka den som
vill jobba i mörker. Se även över belysningen på din parkeringsplats.
Skaffa larm eller kanske Märk-DNA.

Gå gärna in och läs på samverkanmotbrott.se för att få fler tips om hur grannsamverkan kan
fungera på bästa sätt.
Följ gärna vår nya facebooksida (Polisen Sollentuna/Upplands Väsby/Sigtuna)
Är du intresserad av att börja köra Grannsamverkansbilen kontakta mig.
Med vänlig hälsning Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan i Sollentuna
0730 66 24 80

