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Lokalpolisområde Nyköping omfattar kommunerna:

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Trosa

Ett nytt grannsamverkansblad...
Efter att vi skickade ut förra grannsamverkansbladet fick vi in en del önskemål, bl.a. om
innehåll från er grannsamverkare. Det är vi
väldigt tacksamma för. Alla önskemål ledde
inte till en förändring i detta nummer, men vi
har tagit till oss dem och ska ha dem i åtanke
även framöver.
Sedan senast har vi även skickat ut att du
gärna får skicka en kopia på dina tips till våra
områdespoliser gällande misstanke om brott
eller brott som du har bevittnat. Om du gör
det, vill vi ha det skickat till områdespoliserna
för din kommun:
Nyköping/Oxelösund
Frida Thörn: frida.thorn@polisen.se
Elin Nilsson: elin-s.nilsson@polisen.se
Carina Torstensson:
carina.torstensson@polisen.se

Trosa
Maria Bodingh: maria.bodingh@polisen.se
Petter Engström: petter.engstrom@polisen.se
Gnesta
Per Lindberg: per-m.lindberg@polisen.se

I första hand lämnar du tips via exempelvis telefonnummer 114 14 eller via följande
webbsida:
https://polisen.se/kontakt/mejla-region-ost/
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Att tänka på i semestertider
Såhär under sommaren är det många som
passar på att resa iväg. Härligt som det må
vara, kanske det står en obevakad bostad
kvar hemma och lockar på tjuvar. Därför följer
här några tips till dig som ska lämna din bostad för andra äventyr en tid:

Du som bor i villa och radhus kan be någon:


Klippa gräsmattan.



Hänga sin tvätt på din torkställning.



Slänga sopor i din soptunna.



Parkera sin bil på din uppfart ibland.

Innan du reser bort...


Meddela grannar att du kommer vara
bortrest.



Be någon ta hand om din post så att inte
brevlådan blir överfull.



Ha timer på lampor och radio som går
igång vid olika tidpunkter.



Undvik att tala om på sociala medier,
blogg eller telefonsvararen att du är
bortrest.

Gemensam överenskommelse för samverkan
Lokalpolisområde Nyköping
har undertecknat en ny
överenskommelse om samverkan mellan polisen och
Gnesta, Nyköping, Oxelösund samt Trosa kommun.

På bilden från vänster; Daniel Portnoff (Trosa), Johan Rocklind (Gnesta),
Thomas Karlsson (tf LPO-Chef), Urban Granström (Nyköping) och Johan
Persson (Oxelösund).

Narkotika bland ungdomar
och trygghet i våra bostadsområden kommer att vara
fortsatt prioriterade. Detta
med långsiktiga mål om bostadsområden som präglas
av trygghet och demokrat-
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iska värderingar, där människor vill bo och gå i
skolan.
Vi tror särskilt på en modell där vi tecknar en
överenskommelse tillsammans med alla våra
4 kommuner. Med en ökad förståelse hos
kommunerna om den totala bilden i Lokalpolisområdet kan vi få ett bättre samverkansklimat och gemensamma prioriteringar.

Lite av vårt senaste arbete i bilder
Vi varken kan eller hinner publicera inlägg i sociala media om allt vi gör. Men vi gör en hel del,
och här följer ett axplock av senaste månadernas utförda arbete med lokala bilder.
Brottsplatsundersökning efter
källarinbrott.
Här söker vi
bland annat
efter fingeravtryck, skoavtryck, dna och
annat som gärningspersonen
lämnat efter sig.

Utredning av en
stöld ur lastbil.

Sen har det såklart
blivit en och annan
trafikkontroll också.
Inte minst under
trafiknykterhetens
dag (den 14 maj) då
hela polissverige
kraftansamlade och
gjorde extra nykterhetskontroller.
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Statistik
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 statistiken 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.

Inbrott i bostad
Siffrorna nedan innefattar inbrott och försök till inbrott i villa, radhus och lägenhet.

Inbrott och försök till inbrott i bostad,
Gnesta

Inbrott och försök till inbrott i bostad,
Nyköping
25
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Inbrott och försök till inbrott i bostad,
Trosa
5

6

Apr - Jun

Apr - Jun
2018

10
3

17

2019

Inbrott och försök till inbrott i bostad,
Oxelösund
10

Jan - Mar

17

Jan - Mar

5

4
2

Apr - Jun
2018

Jul - Sept

3
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De flesta inbrott i lokalpolisområdet är fullbordade villainbrott; cirka 63 %. Aningen fler har skett
på lördagar, baserat på siffror 5 år bakåt i tid. År 2019 har torsdagar och fredagar varit vanligare.
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Varför ser inte siffrorna ut som förra gången?
Statistiken har vi räknat på anmälda brott. För varje
dag som går kan det bland annat tillkomma anmälningar i efterhand och brott kan också rubriceras om
så att de istället räknas som ett annat brott. Därför
kan siffrorna skilja sig aningen från gång till gång.
För information om vad du kan göra för att skydda dig
mot olika typer av stöld och inbrott, kika gärna in på
följande webbsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/
skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/

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.

Stöld/inbrott i källare + vind +
fritidshus, Gnesta

Stöld/inbrott i källare + vind +
fritidshus, Nyköping
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Stöld/inbrott i källare + vind +
fritidshus, Oxelösund
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Merparten av
dessa brott i
Oxelösund begicks av samma
gärningsperson
som är från lokalpolisområdet.
Personen är nu
lagförd.
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Stöld/inbrott i källare + vind +
fritidshus, Trosa
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Båt– och båtmotorstölder
Siffrorna nedan innefattar stöld av båtar med och utan motor, samt stöld av båtmotorer.

Båt- och båtmotorstölder, Nyköping

Båt- och båtmotorstölder, Gnesta
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Båt- och båtmotorstölder, Trosa
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Båt- och båtmotorstölder, Oxelösund
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I de flesta av våra kommuner har båt– och
båtmotorstölderna hållit sig på en relativt låg
nivå i år, så när som på i Trosa kommun. När
det gäller just denna typ av stölder har vi på
olika sätt jobbat riktat mot dem sedan man
började lägga ut sina båtar. Utöver det vi gör
finns det även något som du som båtägare
kan göra, nämligen båtsamverkan.
Läs mer på följande webbsida: https://
polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-motbrott/stold-och-inbrott/batstold/
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Skadegörelse
Siffrorna nedan innefattar all typ av skadegörelse, t.ex. klotter, repade bilar och krossade fönster.

Skadegörelse, Gnesta

Skadegörelse, Nyköping
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Skadegörelse, Trosa
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Skadegörelse, Oxelösund
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En vanlig form av skadegörelse är klotter. Lokalpolisområde Nyköping
är inte ett undantag och cirka 23 % av skadegörelsebrotten består av
just klotter (räknat på de senaste 5 åren). Ser vi på endast ”övrigt klotter”, dvs. inte det klotter som sker på kollektivtrafiken, har år 2019 burit
med sig en ökad andel klotter för lokalpolisområdet. Det är främst
Nyköping och Trosa som har drabbats av denna ökning, men till viss
del även Oxelösund.
Man brukar säga att ett område med mycket klotter riskerar att drabbas
av mer, varför det är viktigt att ta bort klottret så snart det går. Ett tips
för att minska risken att utsättas är att plantera buskar och att sätta upp
spaljé eller liknande på fasaden till byggnader/bostäder.
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Det var allt för denna gång
Precis som senast vill vi tacka dig varmt för
att du och dina grannar har valt att engagera
er i grannsamverkan. Du och vi tillsammans
är den enda kombinationen för ett vinnande
koncept.

Kontakta oss:

Du som har en båt men ännu inte börjat med
båtsamverkan, läs gärna på om det! Se sida 6
för webbadressen till mer information.

Du kan även använda webbsidan som vi
angav för tips på sida 1. Den kan
användas till mycket mer än tips.

Om du har frågor som inte är brådskande
kan du nå oss på telefonnr: 114 14.
Vid akuta situationer ringer du 112.

Vi passar även på att påminna om att i våra
sociala media-kanaler lägger vi upp all möjlig
information som kompletterar vår hemsida:

Polisen.se.
Vi har ett Instagram-konto som är gemensamt
för hela lokalpolisområde Nyköping, där heter
vi polisennykoping.

Ta hand om dig och
dina grannar! Hejdå
för denna gång.

På Facebook har vi en
sida för varje kommun:

Med vänliga hälsningar,

- Polisen Gnesta

Polisen i Gnesta,
Nyköping, Oxelösund
och Trosa kommun

- Polisen Nyköping
- Polisen Oxelösund
- Polisen Trosa
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