
 

 

        Grannsamverkan  
          Gävle kommun 
     Inbrott i villa, radhus & lägenhet 1/1-31/1-2021 m.m. 

 

- Natten mellan den 12-13/1 var det inbrott på hotell Alderholmen, Skeppsbron. Man 

har brutit sig in via en dörr på baksidan av fastigheten. Från hotellet har bl.a. säng-

kläder tillgripits. En boende som hyr en lägenhet i hotellets fastighet har också haft 

inbrott och blivit av med personliga tillhörigheter. Inga säkringsbara spår förutom 

brytmärken har säkrats. 

 

Natten mot den 13/1-21, var det inbrott i en villa på Stellagatan i Bomhus, Gävle. 

Dottern vaknade av ljud från nedre våningsplan. Hon väckte sina föräldrar som ringde 

polisen. Dottern såg från fönstret på övervåningen, två mörkklädda personer lämna 

villan, varav den ena bar på en väska. Det var blött på golvet i tvättstugan, som ligger 

vägg i vägg med garaget.  Dörren dit kan ha varit olåst enligt målsäganden. Via tvätt-

stugan kommer man in till villan. Husnycklar, samt nycklar till två bilar saknas. Polis-

hunden fick inte upp något spår. Tekniker säkrade ett skoavtryck från tvättstugan. 

 

- Kring midnatt, natten mot den 21/1, bröt en gärningsperson upp balkongdörren till 

en lägenhet På Centralplan i Gävle. Målsäganden vaknade, och gick mot den miss-

tänkta, som tog sig ut via lägenhetsdörren, och sprang vidare ut i snön. Troligtvis 

hann gärningspersonen inte få med sig något gods. Inga säkringsbara spår fanns. 

Glöm inte bort att låsa dörrar som leder in till ert boende. Samt dörrar på intilliggande 

garage och förråd. Få till en rutin där detta kontrolleras varje kväll. Även fönster som står 

på glänt m.m. Detta för att förhindra att ni får ovälkomna besökare. Förstärk ytterdörrar 

med brytskydd. Dom är väldigt effektiva, och försvårar för de inbrottsbenägna att bryta 

upp en dörr. Sök på nätet för information. Lämna inte bil nycklar tillgängliga för obehöriga. 

Se över era rutiner. Även bilnycklar är ett värdeföremål. 

VARNING FÖR BEDRÄGERIER!!! 

Trots åtskilliga varningar och uppmaningar, råkar många fortfarande illa ut. Gällande att på 

uppmaning av okända personer som ringer, lura er att logga in på er bank, eller lämna ut 

information. Det medför att de kommer åt era bankuppgifter, och kan tömma era tillgångar. 

Lämna ALDRIG ut era pinkoder, eller logga in på uppmaning av annan. 



 

 

 

 

Ovan fina bild visar att Gävle kommun bidrar, till att grannsamverkan är ett möjligt val för de 

områden som i samverkan med polisen, räddningstjänsten m.fl. önskar stöttning gällande att 

brottsförebygga sitt boende. 

Nedan text riktar sig till Gävle kommun, från Stöldskyddsföreningen; 

Vi är så tacksamma och glada över att er kommun vill vara med och stödja och utveckla 

Grannsamverkanverksamheten. Ert bidrag betyder otroligt mycket, och vi kommer nu kunna 

fortsätta erbjuda gratis material till boende som vill göra sitt för att minska risken att bli 

utsatta för inbrott och öka tryggheten i sitt område genom att starta Grannsamverkan. 

Som tack för att ni valt att stödja Samverkan mot brott och Grannsamverkan har vi vidtagit 

några ”åtgärder” som tack: 

- Ni finns nu på vår hemsida www.samverkanmotbrott.se som stödjande kommun på 

första sidan. 

- Ni får en bild på loggan Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer 

verksamheten som ni kan lägga upp på kommunens hemsida eller liknande. 

Lina Nilsson                                                                                         

Rådgivningsexpert/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen                                             

Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 

 

Det är väldigt roligt och tacksamt tycker vi från polisen grannsamverkan, brottsförebyggande 

rådet, Gävle kommun och räddningstjänsten 

 

Ha en fortsatt fin vecka 


