
Hej alla glada Grannsamverkan föreningar.
Tyvärr har jag inte kunnat höra av mig på ett par månader då jag varit hemma på grund av en opererad axel.

Nu tänkte jag skicka ut lite information om inbrotten i Kungälvs kommun det senaste halvåret.
Från den 1 juli fram till idag, 141217, har det varit 24 fullbordade inbrott i villa/radhus.
Det är en minskning med 25 % från samma period förra året. ( Vi hade då 32 st.)

Inbrotten har varit spridda i hela kommunen men med en klar övervikt i Kungälv och på Marstrand.

Kungälv: 9 st, Fredkullagatan, Åsgatan, Settungsvägen, Kastellegårdsgatan, Tvetgatan ( 2 st), 
Fridhemsgatan, Västra Gatan och  Bardagatan

Marstrand: 7 st, Midsommarliden, Fredrik Bergsgatan, Slottsgatan ( 2 st), Kolonigatan, Parkgatan och       
Bergsgatan

Kode: 3 st, Lunna, Bärnstensvägen och Jörlandavägen
Hålta: 2 st, Vävra och Lökeberg
Kareby: 1 st, Tröskvägen
Harestad: 1 st, Kornhall
Lycke: 1 st, Stora Ryr

Vad jag kan se finns ingen Grannsamverkan på de utsatta adresserna så vi får hoppas att det är ert engagemang 
som hållit tjuven borta från era områden. Så nu gäller det att fortsätta att vara aktiva, man ser ju att det ger 
resultat.

Då flera inbrott skett under tiden som målsägande varit bortrest flera dagar är det svårt att fastställa brottstiden 
för dessa inbrott. Det är dock bara två av inbrotten som vi kan se som skett nattetid och ett av dessa då i ett tomt 
dödsbo. Vid det andra "natt inbrottet" var målsägande hemma. De vaknade av att larmet gick – tjuven försvann 
då.
De övriga inbrotten har skett under dag och kvällstid då ingen varit hemma.

Tjuven har inte ändrat sitt modus utan det vanligaste sättet att ta sig in är genom att bryta/krossa fönsterruta i 
insynsskyddat läge. Det kan vara ett källarfönster eller fönster i altandörr.

Tyvärr har det skett en ökning av inbrotten i lägenheter.
Under ovan nämnda tidsperiod har vi i år haft 8 st inbrott under det att samma period 2013 bara var ett inbrott.
Fem av dessa har skett då målsägande varit bortrest flera dagar. De resterande tre under dagtid då ingen varit 
hemma.

Vid två av dessa inbrott har tjuven tagit sig upp på balkongen. Vi ett tillfälle hade målsägande ställt fönster i 
vädringsläge vilket underlättade för tjuven.
Så tänk på att inte lämna fönster och dörrar öppna på andra våning i tron att det inte går att ta sig upp dit.

Övervägande är det små saker som stjäls som är lätta att bära med sig såsom smycken, kontanter, mobiler, lap 
top,pass etc, så tänk på var och hur ni förvarar dessa saker.



Vi vill önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År så hörs vi under våren då vi kommer att bjuda in till ett 
informationsmöte för kontaktombuden.

/ Carina och Dan


