
 

Grannsamverkan  
Gävle kommun 

 

Hej alla ni som bor i ett område med grannsamverkan! 
Nedan kommer en sammanställning av inbrott i villa/radhus, lägenhet och fritidshus som är 
anmälda mellan den 27 februari och 18 april 2021 i Gävle kommun.  

VILLA/RADHUS  

Natten mot den 19 mars blir boende på Mjölonvägen i Sätra väckta av ett bankande ljud. Det 
var tre personer som försökte ta sig in i huset genom att med ett tillhygge slå på altandör-
ren. Boende gav sig till känna för gärningspersonerna, som då sprang från platsen. Polisen 
kom till platsen men tyvärr fanns spår efter gärningspersonerna. 

På Hamrångevägen har någon tagit sig in i ett dödsbo. Okänt om något är tillgripet. 

På Granbergsvägen i Bomhus greps tre personer natten mot den 6 april när de tillgripit tre 
motorcrossar från ett olåst förråd på en tomt. Detta tack vare att en vaken granne ringde 
polisen.  

LÄGENHET                                                                                                                              

På Smultronvägen i Sätra fick en målsägande fly från sin bostad, då en gärningsperson 
krossade balkongfönstret med en sten. Målsäganden fick hjälp av en granne att tillkalla 
polisen. Han kunde namnge några av personerna som olovandes tagit sig in i bostaden. 
Utredning pågår.  

FRITIDSHUS                                                                                                                                                         

På Vitsippsvägen i Sjöäng har någon tagit sig in i en kolonistuga genom att bryta upp 
fönstret.  

På Bostigen norr om Gävle har någon brutit upp ett lås på ett fritidshus och förråd. Diverse 
trädgårdsmöbler, redskap och verktyg är tillgripet. 

 

TIPS PÅ BROTTSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Viktigt är att du och dina grannar hjälps åt att se till att det ser bebott ut även om ingen är 
hemma och att det grundläggande skyddet fungerar.  

• Informera era grannar och/eller ert kontaktombud när ni reser bort.  



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

• Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten 
eftersom det kan öka brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för 
hög volym. 

• Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den 
sticker ut. Alternativt är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om 
den innehåller post. 

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

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

• Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. utan uppsikt. 
• Säg inte du är bortrest på telefonsvararen, och skylta inte på nätet om detsamma. 
• Lås fönster och dörrar. Tänk på att bilnycklar är också en värdehandling.  

I samband med att vaccination mot covid-19 pågår, kommer resandet öka 
framöver. Ta tillfället i akt och följ råden ovan, innan ni reser bort.  

 

Fler brottsförebyggande åtgärder hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se   och/eller på 
www.samverkanmotbrott.se   

På www.gastrikeraddningstjanst.se kan ni ta del av information kring vad som gäller när man 
får och inte får elda utomhus m.m.  

På www.gavle.se kan ni ta del av information från Gävles lokala brottsförebyggande råd 
(BRÅ). Deras mål är att arbeta för en minskad brottslighet och en ökad trygghet. Ni kan också 
göra felanmälan på hål i vägbanan, skymd sikt i trafiken m.m. på 
https://www.gavle.se/driftinformation-och-felanmalan/fel-du-kan-anmala-till-gavle-
kommun/  

Har du förlorat ditt pass eller är din cykel stulen?  Gör din anmälan på nätet 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/  Du kan också ringa 11414 alternativt 
besöka polisstationen under kontorstid måndag-fredag.  

Vill du tipsa polisen om något? Gå in på https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/  

 

Var rädda om er, och ha en Trevlig Valborg! 

Polisen   

Gästrike räddningstjänst       

Lokala BRÅ Gävle kommun  
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