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Mörkret gör att inbrottstjuvar kan röra sig ganska fritt utanför bostäder utan att 

bli upptäckta. Genom att sätta upp lampor som tänds när någon rör sig i träd-

gården eller på uppfarten så blir ni uppmärksamma på att någon är på väg till 

ert hus och det kan skrämma tjuven.  

 

Inbrott 

Under sista veckorna i oktober och fram tills nu har det totala antalet inbrott på 

Lidingö minskat jämfört med 2013. Om man skiljer på inbrott i villa och lä-

genhet så har antalet inbrott i villa minskat och antalet inbrott i lägenhet ökat. 

Inbrotten sker främst dagtid men vi har haft ett par inbrott som skett nattetid, 

vilket är ganska ovanligt. När det gäller inbrott i lägenhet så ser vi ett mönster 

i att gärningsmännen främst tagit sig in i lägenheter som ligger på översta vå-

ningen. Det vanligaste tillvägagångsättet för gärningsmännen är att de bryter 

upp dörrar eller försöker borra upp lås. Under perioden 141120 – 141118 är 

det främst bostadsområdena Larsberg och Torsvik som drabbats av inbrott.   

 

Grannsamverkansbilen 

Polisens samverkan med Lidingö stad gällande Grannsamverkansbilen fortsät-

ter. Vi har idag ca 80 st. förare av bilen och den rullar i stort sätt dagligen 

(måndag – fredag). Grannsamverkansbilen är ute och knackar dörr i inbrotts-

drabbade områden, de lämnar varningslappar i områden som drabbats av in-

brott, pratar med allmänheten och frågar om de gjort några iakttagelser i sam-

band med inbrott. Om ni ser Grannsamverkansbilen stanna gärna och prata 

med våra fantastiska förare! 

 

Polisens omorganisation 

Polisen står inför en omorganisation, 2015 ska dagens 21 polismyndigheter bli 

en myndighet. Målet med omorganisationen är att polisen ska bli mer effektiv, 

komma närmre medborgarna och bli mer enhetlig. Många hör av sig till oss 

och frågar hur omorganisationen kommer att påverka närpolisen på Lidingö. 

Det kommer att ske förändringar men vi kan idag inte berätta hur det faktiskt 

kommer att se ut. Polismyndigheten har hela 2015 på sig att genomföra för-
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ändringar och anpassar verksamheten till nya organisationen. Förändringar 

kommer att kommuniceras i media och via dessa utskick.  

 

Har ni tips eller gör ni iakttagelser gällande inbrott ring polisen! Pågående 

brott ring 112 och för tips ring 114 14. 

 

Hälsningar 

 

Närpolisen Lidingö 

  

 

 

 

  

 

 

 


