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Höst 
Nu är höstmörkret här på allvar, restriktioner släppta och allt fler återgår 
till sin ordinarie arbetsplats igen. Detta påverkar inbrottsläget. Det är 
mer viktigt än någonsin att ni följer Grannsamverkanskonceptet. 
Lämna några lampor tända när ni lämnar bostaden, använd de lås och 
larm som ni har och prata ihop er med era grannar, särskilt om ni åker 
bort. Att se över fönsterlister så de inte går att bända bort för lätt samt 
se till så altandörrar är reglade är en god idé. Skriva till exempel fast 
fönsterlisterna med extra skruv utifrån (envägsskruv rekommenderas.) 
 
Se även över belysning utomhus och vänta inte med att sätta upp julbe-
lysningen utan se till att lysa upp era trädgårdar. 
 
Som jag tidigare nämnt är det viktigt att ni ser över era cyklar så de har 
ordentlig belysning, mörkret faller snabbt och det är svårt att se cyklister 
utan belysning. Tänk även på att reflexer räddar liv, ha alltid reflexer till-
hands. Var rädda om er själva och era kära. 
 

Bli Polis 
Vi vill bli fler Poliser så för er som är intresserade, sök Polisutbildningen. 

Ni får gärna höra av er till mig om ni har frågor gällande rekrytering och 

utbildning. 

 

Grannsamverkan Landsbygd 
Vi har haft uppstart med att få till fler Grannsamverkansområden på 
Landsbygden. Intresset är stort och nu fortskrider arbetet med att rekry-
tera kontaktombud och skapa områden. Om ni känner någon på lands-
bygden som ännu inte är med i Grannsamverkan så får ni gärna tipsa 
dem om det. Hänvisa gärna till mig om frågor finns. 
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Faktaansvarig:  

Anmälda inbrott i Varbergs kommun under November 

Som synes på kartan nedan har alla inbrott/ stölder begåtts i centrala 
delarna av Varberg. 
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Faktaansvarig:  

Löpande information/Sociala medier  
 

Polisen nationellt informerar via www.polisen.se, Facebook: Polisen, In-
stagram: Polisen. 

Besök oss på Facebook: Polisen Varberg.  

Vi finns även på Instagram: PolisenVarberg 

Observera och agera! 
Ring 112 vid misstanke om brottslig aktivitet. Vill du tipsa polisen om 
t.ex. främmande bil som uppträtt mystiskt finns även möjlighet att tipsa 
polisen skriftligt via vår hemsida www.polisen.se eller direktlänk poli-
sen.se/kontakt/tipsa-polisen/ 

 

andreas.liljedahl@polisen.se 

På återhörande 

Andreas 

    


