
 

 

Grannsamverkan  
Gävle kommun 

 

God fortsättning på det nya året 

I detta utskick bifogas statistik över inbrott i radhus/villa, inbrott i lägenhet, inbrott i 

fritidshus samt stöld genom inbrott i garage under tiden 16/10-2020 t.o.m. 1/1-2021 (Med 

reservation för eventuella felaktiga kodningar för respektive brott) Bifogat finns även en 

förklaring till rubrikernas betydelse. 

Under uppgiven period, har det anmälts 13 inbrott i radhus/villa, fyra inbrott i lägenhet och 

två inbrott i fritidshus. Under samma tidsperiod 2019/2020 anmäldes 17 inbrott i radhus/ 

villa, åtta inbrott i lägenhet och fyra inbrott i fritidshus.  

De gulmarkerade fälten i de bifogade dokumenten, visar att brottet hänt i ett område med 

grannsamverkan. 

 

Förklaring över de olika rubrikernas betydelse 

BROTTSKOD    = brottskod det angivna brottet har.  

BROTTSTEXT    = brottsbenämning. 

ÄRENDEGRUPPTEXT    = vilken grupp brottet tillhör, t.ex. tillgrepps- och skadegörelsebrotten.               

GATA   = brottsplattsadress. Numret tas bort av hänsyn till den drabbade.                                             

PLATSOBJEKT                                   = används då det saknas adress t.ex. Strömsbro koloniområde.                                    

POSTORT                                 = t.ex. Norrsundet, Hedesunda, Valbo. 

BROTTSDATUMTID_START_TEXT = tidpunkt när man lämnar sin bostad, eller båt. 

BROTTSDATUMTID_SLUT_TEXT    = tidpunkt då brottet upptäcks. 

 

Gripande av inbrottstjuvar (med god hjälp av uppmärksamma boende i grannsamverk-

                                     ansområdet) 

I nära anslutning till inbrottet på Myråsvägen i Valbo natten mot den 30 december-20, greps 

fyra personer. Vid gripandet satt de i en bil som stals med nycklar som en av gärningsperson-

erna tog från villan. Utredning pågår. 

Vid en översyn av de senaste inbrotten 2020/2021 framkom att ett av brotten är stöld från 

en carport, och ett av de anmälda brotten, var en förvirrad dam som uppgett att hon 



 

 

saknade plånbok, som hon lagt under huvudkudden. Den påträffades i efterhand. Detta 

innebär att det har skett 11 inbrott i radhus/villa mot för rapporterade 13.  

Anledningen till att det har skett färre inbrott under perioden 2020/2021 kan bero på pande-

min, samt att fler hållit sig hemma, än tidigare. Men även delaktighet i grannsamverkan där 

ni själva har tänkt till, förebyggt och varit uppmärksamma enligt våra  kan vara en anled-

ning.  För er som ännu inte har hunnit med att se över hur ni kan brottsförebygga, ta del av 

nedan info, samt tips från tidigare utskick. 

 

Tillvägagångsätt 

I övrigt så är tillvägagångsätten vid de inbrott som skett, som tidigare. Via altanen där man 

krossat ett fönster för att ta sig in. Vid ett par tillfällen har entrédörren varit olåst, av olika 

skäl och där man på morgonen inte har hittat sin bilnyckel som brukar ligga lättillgängligt på 

en hylla eller ett bord i hallen.   

Åter igen, lås om er och förvara bilnycklar dolt för andra. Det är en värdehandling. Montera 

fast brytskydd , både på dörren till altanen och dörren in till bostaden.  

Googla på nätet, så hittar du information om vart du ska vända dig. Skapa också belys-

ningspunkter på mörka, insynsskyddade områden runt ditt boende.   

 

Vi vill också passa på att påminna er om bedrägerier som ökar med nya tillvägagångsätt.   

Folkhälsomyndigheten (FHM) informerar och varnar 

Personer ringer upp privatpersoner där de utger sig för att ringa från folkhälsomyndigheten. 

Man blir ombedd att logga in på mina sidor på  1177.se med ditt bank-id för att boka en tid 

för vaccinering mot covid-19. Om detta görs, kan de, utan din vetskap, logga in på din bank. 

INGEN myndighet, bank, polis eller annan ringer till dig som privatperson för att be dig logga 

in med bank-id. Lägg på luren. 

Om du drabbas av detta, ring 11414 och gör en polisanmälan. Skriv ner telefonnumret som 

samtalet kom ifrån samt tidpunkten då samtalet skedde. Denna anmälan kan tyvärr inte 

göras via polisen.se.  

 

Trevlig helg,  

Polisen, Räddningstjänsten och Brottsförebyggande rådet i Gävle kommun 

 

 


