
Grannsamverkan i Kalmar kommun 
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Nr 7 2020-10-19 



Hej allihop 

 
Hoppas alla mår bra i dessa corona-tider. Som ni säkert förstår så har vi fått ställa in 

planerade fysiska möten även i höst, utan förhoppningsvis kan vi åter träffas i vår. 

 

Arbetet med grannsamverkan i Kalmar kommun fortsätter dock, och fler områden ansluter. 

Bara senaste veckorna har det inkommit flera förfrågningar att starta upp 

grannsamverkansområden, vilket gläder oss oerhört. Vi samtliga vet ju att 

grannsamverkan är en bra och beprövad metod att förebygga brott i sitt område. 

 

Avslutningsvis, inkom gärna med förslag på vad ni vill ha med i dessa nyhetsbrev. Maila till 

grannsamverkan@kalmar.se  

 

Trevlig läsning!!! 

 

// Niko Kalcidis, kommunpolis i Kalmar kommun. 

Några ord från... 
Dzenita Abaza är kommunalråd i Kalmar, och bland annat ordförande för lokala 

Brottsförebyggande rådet. Dzenita låter hälsa följande: 

 
                                          ”Kalmar ska vara en trygg kommun”   
 
 
                                               ”Upplevelsen av att bo i en trygg kommun är en stark tillväxtfaktor och   
                        också avgörande för livskvaliteten i en kommun. Den viktigaste 
                        utgångspunkten för trygghetsarbetet är att fortsätta  
                                                att utvecklas som en säker plats att leva på och att invånarna ska 
känna sig trygga och uppleva livskvalitet i en växande och utvecklande kommun.  Många 
människor, även i Kalmar, upplever en ökad oro för att utsättas för brott. Kriminalitet ska 
bekämpas med samhällets fulla kraft.  
 
I Kalmar görs många insatser för att motverka brottslighet men mycket mer behöver göras.  
Kommunen utgör tillsammans med polisen kärnan i det lokala brottsförebyggande arbetet och  
det är viktigt att detta arbete bedrivs långsiktigt, effektivt och kunskapsbaserat. Samordningen  
ska bli tydligare. De förebyggande insatserna ska bli fler och kampen mot brottslighet ska  
intensifieras. Kalmar ska vara en trygg kommun för både invånare och besökare.”    
  
Dzenita Abaza /S/ 
Kommunalråd 

mailto:grannsamverkan@kalmar.se


Anmälda inbrott 
 
Jag har i detta nyhetsbrev gjort en sammanställning över inbrotten hittills. Vi börjar närma 

oss slutet av året, och kan konstatera att vår nedåtgående kurva av inbrott tyvärr har 

brutits. Vi har i Kalmar även gått mot trenden nationellt, det vill säga att inbrotten i corona-

tider minskat, men här i Kalmar kommun har det ökat. 

 

Den största enskilda ökningen står inbrott i källare och vindsförråd för. Det är något jag lyft 

tidigare. Denna sorts inbrott begås till största del av personer med missbruksproblematik, 

alternativt ungdomar. Man bryter sig in i källarförråden och kan tillgripa i princip allt från 

pantburkar till gamla kläder. Framgångsfaktor är att se till att det är ordentligt låst in till 

förråden, ordentliga lås på förråden, samt förvara inget av värde i förråden. 

Till inbrott i källare/vindsförråd finns ett mörkertal som vi inte känner till. Detta innebär 

självklart att totala antalet inbrott kan ha varit högre tidigare år, eller i år. 

 

Ökningen av inbrott i villa/radhus samt lägenhet har också ökat, men denna ökning är inte 

särskilt stor sett till antalet inbrott.  

 

Generellt sett så är det lokala inbrottstjuvar som troligtvis står för denna ökning. Med de 

restriktioner som föreligger i världen kring resande, har det varit svårt att ta sig in och ut ur 

länder i Europa, vilket medfört att vi inte har haft de ligor som sysslar med denna brottstyp i 

någon större omfattning här. 

 

Statistiken för fullbordade inbrott hittills i år ser ut som följande: 

 

Villa/Radhus: 41 st 

Lägenhet: 35 

Källare/vindsförråd: 231 

 

Jag kommer på följande sidor presentera lite statistik samt kartbilder över vart inbrotten 

begåtts. 

 

Ha i åtanke, vi fortsätter vårt arbete med grannsamverkan och ser till att hålla våra 

områden trygga och säkra. Att med hundra procents garanti förhindra ett inbrott är svårt, 

men vi kan göra mycket för att försvåra och förebygga. 

 



Fullbordade inbrott för 2020 



 

 

 

Fullbordade inbrott – jämförelse med tidigare år 
(tidsperioden jan-okt) 



 

 

 Här ser vi begångna inbrott i kommunen i 

stort. De flesta av dessa har skett i Kalmar 

tätort. 

Inbrott i villa/radhus 

Viss överrepresentation av inbrott syns 

i Lindsdal, Berga/Bergavik samt 

Tegelviken. 



 

 

 

Inbrott i lägenhet 

Ganska jämn fördelning av inbrotten i lägenhet. Viss överrepresentation i Malmen och 
Norrliden.  



 

 

 

Inbrott i källare/vindsförråd 

Utöver dessa på kartan så är det några få som begåtts norrut i kommunen, främst 

Lindsdal och Rockneby, samt i Ljungbyholm. Kort sagt, där lägenheter i större 

utsträckning finns. 

 



Försäljare som ringer på dörren 
 

Senaste veckorna har det uppmärksammats att försäljare går runt i områdena och knackar 

på dörren för att sälja olika varor. I några av fallen har försäljarna uppgett att de kommer 

från Polen, och har erbjudit köksredskap i trä. 

 

Att ringa på dörren och erbjuda olika varor  

till försäljning är inget olagligt, och vi från polisen  

kan i nuläget inte se något samband mellan  

dessa dörrförsäljare och inbrott eller annan  

brottslighet. 

 

 Däremot ska man som alltid vara på sin vakt kring sånt beteende. Man bör inte släppa in 

dom i bostaden, och det är en bra förebyggande åtgärd att uppmärksamma övriga grannar  

på att dörrförsäljare befinner sig i området. 

 

 

 

Foto: Karin Nilsson 

Telefonbedrägerier och bluffsamtal 
 
Jag vill här passa på och varna om två sorters telefonsamtal man ska vara uppmärksam på. 
 
• Telefonbedrägerier – personer som ringer upp och utger sig för att vara från banker, 
     myndigheter eller företag. Dessa personer är ofta väldigt sociala, förbereda och deras 
     syfte är att lura av dig pengar, antingen genom att be om uppgifter till bankkonton etc., 
     alternativt be dig logga in med Mobilt Bank-ID. Ha för vana att aldrig lämna ut dessa  
     uppgifter på telefon. För mer info om telefonbedrägerier, se polisens hemsida: 
     https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/ 

 

• Bluffsamtal från utlandet – man blir uppringd av ett utländskt nummer, som bara låter det slå 1-2 
signaler. Deras förhoppning är att man ringer upp, och oftast är det väldigt dyra telefonavgifter 
då för dig som ringer.  
 

     Detta modus är i sig inte nödvändigtvis olagligt,  
     men kan bli kostsamt för dig som ringer upp.  
     Ha för vana att inte ringa upp okända nummer  
     från utlandet.  
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Försök inte lura mig 
 
På temat bluffare och bedrägerier så passar jag på att skriva om ett utbilningspaket 
som tagits fram för att hjälpa främst äldre skydda sig mot sådana brott. 
 
Utbildningspaketet har tagits fram av Polisen i samarbete med PRO, SPF Seniorerna  
och Brottsofferjouren. 
 
Detta paket är framtaget för att man på egen hand ska kunna genomföra en utbildning  
som en studiecirkel eller på ett informationsmöte. Allt material finns tillgängligt på  
polisens hemsida, samt en tydlig mötesledarmanual och instruktion för upplägg. 
 
Bifogar länk till materialet: 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/ 
 
 

Till detta utbildningspaket har man ihop med UR även tagit fram en serie filmer som handlar  
om människor som blivit drabbade: 
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-
mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE 
 

 
Har ni många äldre i ert grannsamverkansområde, förening, samfällighet etc. så föreslår jag att ni  
genomför en utbildning med hjälp av detta utbildningspaket. När det kommer till att förebygga 
bedrägerier, är den enskilt bästa förebyggande åtgärden att hålla sig uppdaterad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig?fbclid=IwAR2Cl4WslotS0XGo_ToSXWohSaoDhUrcss3QE1yB76zF8k6VCVBNwXifjKE


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. 
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