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Hej allihopa

Här kommer ett färskt nytt nyhetsbrev levererat. Fokus i detta nyhetsbrev är den ökade 
trend av inbrott vi sett i kommunen men även andra delar av södra Sverige i stort.
Det är dock viktigt att förstå att det är fortfarande låga siffror, och att underlaget är för litet 
för att dra några slutsatser. Den största ökningen är i kategorin inbrott i källare/vind, men 
även inbrott i bostad har ökat.

Utöver detta tipsar Emma om lite läsning i dessa tider av däckskiften och båtinläggning, 
samt en liten solskenshistoria från en av våra grannsamverkare.

Har ni önskemål om sådant ni vill ha med i dessa nyhetsbrev i fortsättningen, lämna 
önskemål mailledes på grannsamverkan@kalmar.se

Trevlig läsning!

// Niko Kalcidis, kommunpolis.



Anmälda inbrott

Trenden med ökade inbrott fortsätter tyvärr. Det är framförallt inbrott i källare som ökar 
mest, men även för bostadsinbrott ser vi en ökning.

Under själva julledigheten har det varit lugnt, men därefter tog det fart.

Under jul och nyår anmäldes 12 inbrott, fördelat på följande:
Inbrott i lägenhet: 1
Inbrott i källare/vind: 11

Perioden första januari till nionde mars anmäldes 66 stycken inbrott:
Inbrott i källare/vind: 46
Inbrott i lägenhet: 11
Inbrott i villa/radhus: 9

Nedan har jag brutit ner lägesbilden separat för de olika inbrottstyperna. Samtliga inbrott är 
de som rapporterats ovan för perioden januari till mars.

Källarinbrott
Detta är en heatmap för källarinbrotten. Det innebär att ju
fler inbrott som skett inom ett område, desto rödare är
det markerat som. Vi ser att samtliga anmälda källarinbrott
denna period skett i Kalmar tätort, och främst i de 
centrala delarna. Fyra områden sticker ut mer än andra:
- Funkabo, kring Adelgatan.
- Malmen, området kring Esplanaden och Tullslätten. 
- Gamla Stan, området kring Margaretaplan.
- Oxhagen, området kring Arrheniusgatan

Källarinbrott görs ofta av inbrottstjuvar i kategorin ”tillfället
gör tjuven”. Sådana inbrottstjuvar är inte speciellt kräsna
gällande vad de får tag på, utan stjäl det de kommer över,
litet som stort. 

Framgång för att förebygga sådana här sorts inbrott är ofta att se till så att obehöriga inte 
har tillgång till förrådsutrymmen, se till att man har ordentliga lås, samt förvara absolut inget 
värdefullt i dessa förråd. Ska man förvara värdefulla saker i sitt förråd, dölj det så gott det 
går.



Anmälda inbrott

Villainbrott
Denna punktkarta visar vart villainbrott skett 
hittills under 2020. Även om antalet inbrott ökat
under perioden, är det fortfarande för få för att
dra några slutsatser kring extra utsatta 
områden. Allmän vaksamhet gäller för samtliga.

Lägenhetsinbrott
Inbrott i lägenhet för perioden 2020
hittills. Samma sak gäller här, för få 
inbrott för att kunna dra slutsatser 
kring extra utsatta platser. 
För lägenhetsinbrotten kan dock 
sägas att de ofta sker dagtid, så
ha det i åtanke. 
Vid flera tillfällen har grovt våld 
använts för att forcera dörren in till 
lägenheten, så var uppmärksamma 
på avvikande ljud även dagtid.



Emmas hörna

Emma Jonasson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar i Kalmar, tipsar i detta nyhetsbrev 
om:

Däckbytartider och båtiläggningstider.

Vi vet av erfarenhet att det både försvinner bildäck och båtar/båtmotorer under de här 
perioderna vår/höst. Viktigt att man har koll på sin båt, tittar till den på uppställningsplatsen 
och när den väl är i sjön. På våren är det fritt fram ute vid bryggorna då båtarna kommit i 
sjön och det fortfarande är mörkt och lite folk i rörelse.

För mer info om hur man kan skydda sig, läs nedan länkar:

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/fordon-bat/bat/

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/fordon-bat/bil/



En liten solskenshistoria…

… där man kan se hur effektivt grannsamverkan 
kan vara även vid sidan av att förebygga inbrott. 
Publiceras med tillåtelse av ägaren till texten.

” Min berättelse om hur bra det är med grannsamverkan.
Vi köpte en hundvalp i April i år, första morgonen han var hos oss var han orolig och 
kissade på mattan.
Jag tog mattan och kastade ut den genom dörren och Alfie hoppade över min arm och 
rymde.
Skräcken blev total, han sprang så fort han kunde in i skogen över järnvägen, han var 
borta
Jag ringde min vän Camilla, ( också ansvarig i grann samverkan)så jag kunde ta bilen 
och leta efter honom hon skickade ut till
alla i GS grannsamverkan att dom som kunde o vill hjälpa till att leta..
sen åkte jag till Kylinge by och tog reda på vem som hade ansvar för GS han fick kort 
på Alfie och skickade ut till alla i hans grannsamverkan grupp
Alla gick man ur huse för att hjälpa till ,,, alla gatorna i våra byar var fullt av hjälpsamma 
människor TACK!
Alfie var borta 1 !/2 dygn och vi var förkrossade
MEN .... kl 01 andra dagen stannade jag till på Kläckeberga Herrgård och gick runt där 
DÅ satt han mot husväggen i solen lite skadad på nos o ben..
Detta var en STOR lycka det kom hjälpande människor från Kalmar, Lindsdal, Nybro 
Mönsterås mfl.
Så tack för att Grannsamverkan finns det är ett riktigt BRA nätverk.

Men så har jag tänkt på att det skulle vara jättebra om VI som är ansvariga i olika 
grannsamverkans grupper har ett eget nätverk med mail adresser till varandra
så vi kan samverka om det skulle behövas.. vad tror Du?

Hälsning
Carola Braatz”

Trevlig läsning, och en vettig fråga att ställa gällande samverkan mellan de olika 
grannsamverkansområdena. Kanske något att lyfta på nästa infokväll för 
kontaktombuden?



Avslutningsvis…

... vill vi bara påminna om de fyra minimikraven för grannsamverkan:

• Se över skalskydd och förvar av värdesaker
• Meddela grannar om du är bortrest
• Var allmän vaksam och meddela varandra och polis om sånt som verkar misstänkt.
• Håll dig uppdaterad med kunskap och tips om hur man själv kan förebygga brott.

Kontaktuppgifter
Niko Kalcidis, kommunpolis Kalmar kommun
Nikolaos.Kalcidis@polisen.se

Ann-Sofie Lagercrantz, brottsförebyggande strateg Kalmar kommun
Ann-Sofie.Lagercrantz@kalmar.se

Funktionsbrevlådan för grannsamverkan
grannsamverkan@kalmar.se

Övriga kontaktuppgifter
114 14 – Icke akuta situationer för att få kontakt med personer i ditt lokalpolisområde.
112 – Under pågående brott eller i annan akut situation.
0480 – 45 0000 – Kalmar kommuns växel. 

Nästa infoträff:
Vi i lokalpolisområde Kalmar och Kalmar kommun följer de riktlinjer och beslut som 
tagits av Folkhälsomyndigheten, samt inom våra egna organisationer. Det innebär att
vi i skrivande stund skjuter på alla möten och träffar på obestämd tid.

Vår ambition är att hålla infomöten för både kontaktombud och även nya 
grannsamverkansområden i vår, men i nuläget avvaktar vi datum.
Vi återkommer när nytt datum sätts.


