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Första halvåret 2021 har
snart gått till ända och den
anmälda brottsligheten ligger på något lägre nivåer än
i fjol. Fortsatta restriktioner
gör dock att jag anser det
för tidigt att uttala sig kring
brottsutvecklingen. Det har
varit ett relativt lugnt andra
kvartal med en 80 procentig
minskning av personrån.
Dessvärre en ökning av bostadsinbrott under maj och
en smärre ökning av andelen bildelsstölder. Vi ser
även en ökning av trafikoch narkotikabrott vilket kan
förklaras med en ökad polisiär närvaro på ön, då dessa
brott är s.k. upptäcksbrott.

Sommar på Lidingö
Det har förekommit stölder
av värdesaker på badstränder på ön. Var noga med att
inte lämna dina värdesaker
obevakade när du tar ett
dopp eller går iväg för att
köpa en glass. Tillfället gör
tjuven!
Inbrott i bil ligger på samma
nivåer som i fjol men riskerar att öka då du parkerar
längre stunder vid badplatser, golfbanor m.m. Ta för
vana att aldrig lämna några värdesaker i bilen.
Jag ber dig att respektera och följa gällande parkeringsbestämmelser vid badplatser och på andra ställen. Att räddningstjänst och polis kommer fram med
sina fordon kan vara avgörande för att rädda liv i händelse av en räddningsinsats. Det kan vara du eller någon av dina nära och kära som behöver hjälp.
Inbrott i bostad och grannsamverkan
De senaste månaderna har det florerat en hel del uppgifter på Facebook och
även samtal till regionledningscentralen om diverse vita skåpbilar och personer
som går in på tomter. Polisen har en medvetenhet om dessa skåpbilar och
genomför kontroller då tillfälle ges. Under sommaren då många reser bort är
det extra viktigt att aktualisera och följa de grundläggande delarna i metoden
grannsamverkan för att den ska fungera optimalt.
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Var allmänt vaksam.
Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du reser bort.
Förvara värdesaker och värdehandlingar säkert (gärna i värdeskåp).
Skaffa kunskap om hur du skyddar dig dvs. förbättra det mekaniska
skyddet i din bostad (lås på fönster och dörrar, brytskydd m.m.). Komplettera med larm, dna-märkning, bättre belysning m.m.

Mer info på www.samverkanmotbrott.se och www.stoldskyddsforeningen.se
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Inbrott i bostad 2019-2021

Trygghetsnummer kvälls- och nattetid
Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, eller en pågående händelse, kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor kan du ringa telefon
08-731 34 42. Numret går till Lidingö stads bevakningsbolags larmcentral som
svarar, gör en första bedömning och hjälper dig vidare. Vid pågående brott
eller akuta händelser – ring istället 112. En otrygghetsskapande händelse kan
till exempel vara om du ser en grupp påverkade personer, eller om du upplever
att personer är stökiga och att situationen skulle kunna förvärras. Detta gäller
på allmänna ytor och inte på privat mark.
Lidingös stads kundcenter – dagtid
Vid anmälan av fel samt för att informera om otrygghetsskapande händelser på
Lidingö stads allmänna ytor under dagtid kan du kontakta kundcenter på telefon 08-731 30 00, alternativt via webbformuläret. Här kan du läsa mer om hur
du kan engagera dig. Tillsammans skapar vi ett tryggt och
säkert Lidingö.
Polisen och staden samverkar fortlöpande hela sommaren
kring lägesbilder där vi följer upp inträffade händelser,
brottsutveckling m.m. För att dessa lägesbilder ska bli så
rättvisande som möjligt är det viktigt att du anmäler om du
blir utsatt för brott och lämnar tips Svara gärna på vår
medborgarenkät via vår hemsida eller scanna QR-koden
med din telefon.
Önskar er alla en skön sommar så ses vi i höst alt. i sommar på Lidingö.
Pontus Enbom
Kommunpolis, Lidingö stad

Faktaansvarig: Pontus Enbom, Kommunpolis Lidingö stad (LPO Norrmalm) pontus.enbom@polisen.se

Anmäl brott och lämna tips till polisen via 114 14 eller via polisen.se.
Vid pågående brott eller misstanke om pågående brott, ring alltid polisen via 112.

