
Grannsamverkan i Kalmar kommun 

Nyhetsbrev 
Nr 11 2021-10-01 



Hej allihop 

 
Hej allihop, hoppas alla haft en bra sommar! 

 

Det gläder mig att meddela att det finns ett stort intresse för grannsamverkan i 

kommunen. Bara efter sommaren har det hört av sig flertalet intresserade områden, vilket 

har resulterat i att vi hade en digital grundutbildning för dessa. 

 

Och på tal om digitala grundutbildningar, det har väl inte undgått någon att restriktionerna 

lättades efter 29 september, och därmed ser jag en realistisk möjlighet att hålla en fysisk 

träff senare i höst för alla kontaktombuden. Det var ju ett tag sedan. Så håll utkik i Coyard 

under hösten efter ett datum för en fysiskt infomöte på polishuset i Kalmar. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

Inkom gärna med förslag på vad ni vill ha med i dessa nyhetsbrev. Maila till 

grannsamverkan@kalmar.se  

 

 

Ha en skön höst! 

 

// Niko Kalcidis, kommunpolis i Kalmar kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grannsamverkan@kalmar.se


Anmälda inbrott 2021 
 
Nedan visas antalet fullbordade inbrott för tiden maj till sista september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villainbrotten har skett spritt över kommunen. Fem inbrott har anmälts i södra 

kommundelen, Ljungbyholm med omnejd. Två inbrott har skett i norra Kalmar kommun. 

Övriga har skett jämnt över Kalmar tätort, med viss överrepresentation i Lindsdal. 

 

Lägenhetsinbrotten har, med undantag för ett inbrott i Smedby, skett i Kalmar tätort. De har 

skett spritt över hela Kalmar tätort. Inget område sticker ut relaterat till vart brotten begåtts. 

 

Källarinbrott har skett uteslutande i Kalmar tätort. Fem av inbrotten är anmälda utanför 

Kalmar tätort, resten inom. Det område som sticker ut mest är Oxhagen, där sammanlagt 

tio anmälda förrrådsinbrott anmälts. Därefter är Funkabo mest drabbat, med åtta anmälda 

förrådsinbrott. 
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Polisens Trygghetsmätning 2021 
 

I skrivande stund har Polismyndigheten region Syd skickat ut vår egen trygghetsmätning. 

Några av er har säkert fått den i brevlådan. 

 

Polisens trygghetsmätning görs på polisens initiativ här i region Syd (Malmö, Kalmar, 

Kronoberg och Blekinge) i samarbete med de 58 kommuner som ingår. Totalt skickas 73 

000 enkäter ut slumpmässigt till medborgare mellan 16-85 år. 

 

Enkäten ställer frågor kring brottsutsatthet och trygghet i det område du bor i. Här i Kalmar 

är kommunen med och samfinansierar enkäten, vilket innebär att vi får svaren nedbrutet 

kommundelsvis. Något som underlättar oerhört för oss när vi sen tillsammans tittar över 

läget i kommunens olika områden. 

 

Trygghetsmätningen används dessutom av både polis och kommun när vi tittar på vår 

respektive aktivitetsplanering över året som kommer.  

 

Trygghetsmätningen är inte obligatorisk att göra, men ju fler som gör den desto bättre 

utfall ger det oss att arbeta med. Till kommunen skickas ca 4200 enkäter ut, och vi har en 

hög svarsfrekvens på runt 65%. Detta att jämföra med senaste nationella 

trygghetsundersökningen som BRÅ genomförde, där ca 1600 enkäter skickades ut i 

Kalmar kommun och svarsfrekvensen låg i genomsnitt på ca 40%. 

 

Trygghetsmätningen har dessutom gjorts i nästan exakt samma utförande i över 20 år, 

vilket ger oss en möjlighet att se utvecklingen över tid. 

 

Så, kort och gott, får du polisens trygghetsmätning hemskickad till dig så se till att fylla i 

och skicka in den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniels hörna 

 
Daniel Alkeberg är vikarierande 

skadeförebyggare istället för 

Emma som brukar skriva i dessa 

nyhetsbrev. 

 

Daniel vill i detta nummer varna för internationella stöldligor som stjäl bilar: 

 

Varje år förs stulna bilar, motorer och annat stöldgods för minst 1,5 miljarder ut ur Sverige. 

Internationella stöldligor uppskattas ligga bakom nära 90 procent av alla bilstölder och 

hälften av alla inbrott i Sverige. (Källa Larmtjänst AB) 

 

Så här kan du själv göra för att skydda dina saker – och hjälpa polisen att sätta stopp för 

ligorna. 

 

Så här skyddar du din bil 

Larm, rattlås och att ställa bilen i garage är några enkla sätt att skydda din bil. Har du inte 

garage, ställ bilen på en upplyst plats tillsammans med andra bilar. Du kan också märka 

ratten eller gps-utrustning. Har du en komfortnyckel, förvara den långt in i bostaden eller i 

ett Keyless-skydd.  

 

Moderna bilar är ofta utrustade med  

Keyless go. Det är ett nyckellöst system som  

gör att det räcker med att du närmar dig din  

bil för att den ska låsas upp. Det innebär att  

du som förare inte ens behöver ta upp  

nyckeln för att låsa upp den, fjärrkontrollen  

sänder hela tiden ut signaler.  

 

 

Stöld av bil med Keyless go – så här går det till  

Det är vanligen två tjuvar som samarbetar: tjuv A och tjuv B. Tjuv A ser till att ta sig nära 

nyckeldosen för att fånga upp dess signal. Det kan exempelvis vara utanför bilägarens 

bostad. Om nyckeldosan ligger i hallen i ägarens jackficka eller på hallbordet kan signalen 

fångas upp.  

Tjuv A har även en teknisk apparat som förstärker nyckelsignalen, så att tjuv B kan fånga 

upp denna med en dosa som skickar signalen vidare till bilen. Bilens larm och startspärr 

avaktiveras, sen är det bara att köra iväg. Förmodligen ut ur landet där bilarna 

programmeras om. Många av de bilar som stjäls på det här sättet återfinns aldrig. 

 

 



Cykelstölder 

 
Tillgrepp av cykel, eller det som i folkmun kallas ”cykelstöld”, är det enskilt största 

tillgreppsbrottet i vår kommun. Mellan 700 – 1000 såna anmälningar görs varje år enbart i 

Kalmar kommun, och därtill finns ett mörkertal som troligtvis är lika högt eller högre. Det 

finns ingen typisk cykeltjuv, utan man ser allt från internationella stöldligor till helt vanliga 

ungdomar som kan stjäla en cykel. 

 

Det bästa sättet att få behålla sin cykel är att se till att följa nedan råd: 

 

• Lås alltid er cykel med ett rejält och godkänt lås. Pratar man med cykelhandlarna i stan 

uppger flera att man köper gladeligen en cykel för flera tusen kronor, men sen snålar 

man på låset för ett par hundralappar. Ha ett extra kedjelås så man kan låsa fast cykeln i 

cykelstället eller annat immobilt föremål. 

• Har ni cykelställ i ert område se till att de är rejält upplysta och full insyn. Här vill vi att så 

många som möjligt ska kunna se, så cykeltjuven inte får arbeta ostört. 

• Spara kvitton, skriv upp ramnummer etc. Vid en anträffad stulen cykel måste polisen 

alltid kunna knyta att just denna cykel tillhör dig, annars kanske man inte får tillbaka den. 

Har man inga kvitton eller andra dokument som styrker ditt ägarskap, kan man 

fotodokumentera särskilda kännetecken för just denna cykel. 

• Har ni elcykel, se även till att plocka med er batteriet, eller åtminstone låsa fast det 

också. 

 

PS. Vi går nu mot mörkare tider. Glöm inte cykellysen, reflexer och ringklocka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på två av våra ”cyklande poliser” som sen ett drygt år tillbaka kan ses på våra gator 

ibland. 

 



Frågor från er 

 
Jag påminner alltid om att jag tacksamt tar emot tips från er vad jag ska ta upp i dessa 

nyhetsbrev. Jag tänkte här beröra lite av de förslag som inkommit till detta nyhetsbrev. 

 

Hur ser brottsligheten ut i Kalmar? 

Två frågor som lyftes var kopplat till brottslighet kring olika stadsdelar i Kalmar. 

 

Till att börja med kan vi definiera vad för sorts brottslighet som oftast efterfrågas i sådana 

frågeställningar. Som alla redan vet så finns det oerhört många brott definierade i 

brottsbalken och i övriga speciallagstiftningar, och även om t.ex. skattebrott och miljöbrott 

nog kan drabba oss hårt, så är det sällan det som skapar den otrygghet i samhället som 

ofta kommer på tal. Brotten man syftar till är oftast brott som sker på allmänna och 

offentliga platser, tillgreppsbrott som drabbar den enskilda individen, samt självklart 

narkotika i alla dess former. Det handlar alltså om våld på offentliga platser, skadegörelse, 

trafikrelaterad brottslighet, narkotika, inbrott samt andra tillgrepp av privat egendom. 

Därutöver finns sånt som inte nödvändigtvis är brottsligt enligt juridisk definition, men ändå 

kan skapa otrygghet. Här hamnar fylleri på offentliga platser, nedskräpning, ”hängplatser” 

samt annat. 

 

 

Generell brottsbild 

Majoriteten av brott i offentliga miljöer sker till största del i Kalmar tätort, relativt jämnt 

fördelat över de olika stadsdelarna. Det skiljer sig dock lite mellan de olika brottstyperna. 

 

• Tillgreppsbrott – det enskilt största tillgreppsbrottet är cykelstöld. Majoriteten av 

cykelstölder sker just i Kalmar tätort, men även i mindre tätorter utanför Kalmar. Inbrott, 

som nog får anses vara de tillgreppsbrott som skapar mest otrygghet, redogör vi för 

separat i  varje nyhetsbrev. 

• Skadegörelse – sker ganska jämnt kommunen. De områden som har skolor har dock en 

viss överrepresentation i statistiken, då just skolor och skolgårdar drabbas oftare av 

skadegörelse. 

• Våld i offentliga miljöer – risken att bli utsatt för våld i offentliga miljöer är väldigt liten, 

men självklart inte obefintlig. Brott i denna kategori sker till mer än hälften under fredag 

till lördag, och mellan tiderna 22:00 till 02:00. Den mest drabbade platsen är 

Kvarnholmen, och då förstår man att det är starkt kopplat till kroglivet. Jag vill förtydliga 

att vi har inte hög våldsbrottslighet på krogen i Kalmar, utan det är relativt städat, men 

fördelningen ser ut som ovanstående. 

 

 

 

 



• Narkotikabrott – något jag ofta får till mig är oro över att narkotikahandel sker i 

närområdet där man bor. Det finns en bild ute i samhället att narkotikahandel sker på 

särskilda platser där flera köpare kommer till en säljare, något som stämde till större del 

förr i tiden. Idag, med mobiltelefoner, sociala medier och andra kommunikationsappar, 

sker snarare narkotikahandeln över nätet. Man kommer överens om vilken drog och till 

vilket pris ska köpas, och därefter stämmer man plats där det passar. I andra fall kan 

säljaren åka till köparen också. Vi har gått från en narkotikahandel som förr var starkt 

koncentrerad och knuten till fasta platser, till en som är jämnt fördelad över hela 

området. Upplevelsen blir att man ser mer narkotika inpå sin egen husknut än vad man 

brukade göra, vilket också gör att upplevelsen av ökad handel förstärks. 

    Från vår sida ser vi inga plaster som sticker ut mer än andra, utan narkotikabrott är 

    något som begås överallt. Vi fokuserar istället på de personer som vi vet säljer narkotika 

    regelbundet. 

    Vi är tacksamma för alla de tips vi kan få gällande narkotikahantering. Lättast är att 

    lämna dessa via vår hemsida. Anträffar man misstänkt narkotika får man ringa till polisen    

    på 114 14 eller 112 om det bedöms som brådskande så vi kan komma och hämta. 

    Se över utemiljön i ert närområde. Ju mer växtlighet och gömställen det finns, desto 

    lättare är det att syssla med ljusskygga aktiviteter. 

 

Bedrägeri och åldringsbrott genom diverse bluffar 

En fråga gällde de ”nya” bluffarna kring vattenavläsning eller vattenläcka. Dessa kan se lite 

olika ut, men principen är densamma. Genom att utge sig för att vara någon annan bereder 

man sig tillträde till bostaden, som man länsar på värdesaker, eller genom övertalning får 

den drabbade att föra över pengar. Detta är väldigt fula brott där man ofta ger sig på äldre 

med en försämrad förmåga att stå emot eller på annat sätt förhindra brottet. 

 

De generella tips vi lämnar är: 

• Släpp inte in okända personer i din bostad. 

• Lämna aldrig ut kortuppgifter eller andra  

    känsliga uppgifter. 

• Logga aldrig in på Bank-ID eller motsvarande  

    på annans uppmaning. 

 

Vill man hålla sig uppdaterad kring dessa brott och på ett bra sätt kunna skydda sig 

rekommenderar jag nedan länkar: 

 

• På polisens hemsida finns en hel del information - https://polisen.se/utsatt-for-

brott/skydda-dig-mot-brott/ 

• Polisen har en facebooksida dedikerad till just bedrägerier av olika lag - 

https://www.facebook.com/polisenbedrageri 

• Har man många äldre i sitt grannsamverkansområde, finns ett utbildningspaket som är 

gratis man kan använda sig av - https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-

brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig  
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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:  
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