
Grannsamverkan i Kalmar kommun 

Nyhetsbrev 
Nr 7 2020-06-26 



Hej! 

 
Hoppas alla mår bra och har det bra i dessa tider. Nu är ju sommaren här, och med den 

lite härligt väder förhoppningsvis. 

 

Det har ju varit ett tag sen vi sågs, och de planerade infomötena har tyvärr uteblivit på 

grund av COVID19. Med anledning av detta kommer jag i detta nyhetsbrev ha med lite 

utförligare information om inbrott i Kalmar kommun. Utöver detta kommer lite info om 

båtstölder, samt lite återkoppling om några av de olika brottserierna jag skrivit om i tidigare 

nyhetsbrev. 

 

Hoppas ni får en trevlig läsning, och en trevlig sommar på er. 

 

//  

 

Niko 

 



Anmälda inbrott 
 

Från att ha haft en liten ökning av inbrott i kommunen, då främst i källare/vind, kan vi nu 

under maj och juni återigen se en minskning. Man lyfter just inbrott som en brottsform som 

förväntas minska under COVID19, främst för att människor i större  grad spenderar sin tid i 

hemmet. Detta både sett till tid på dygnet, men även att man inte har rest iväg alls i samma 

omfattning som man traditionellt gör under våren. 
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Av kurvorna kan vi se att totala mängden inbrott minskar, men att det är just för att inbrott i  

källare/vind som minskat. Inbrott i villa och lägenheter ligger på ett stabilt lågt tal, men 2-3 

inbrott i villa per månad och 5-6 inbrott i lägenhet per månad. 

 

När detta skrivs har vi precis passerat halva juni, men det som anmälts i skrivande stund 

är fyra inbrott i källare/vind. 



Inbrott – vart har de begåtts under 2020 
 

Källare/vind 

Under 2020 har 114 inbrott begåtts. Fem av dessa har begåtts utanför Kalmar tätort, 

resten inom. Inbrott i biutrymmen utförs sällan av ”professionella” tjuvar, utan kan mer 

ses som ett ungdomsbrott eller ett brott som begås av personer i missbruk. Detta 

förklarar till stor del att majoriteten av brotten begås i en tätort, då det finns större 

omlopp av personer som kan göra inbrotten. Självklart finns det även fler källare och 

vindar i en tätort  

 

 

I denna heatmap kan man se  

koncentrationen av källarinbrott 

inom Kalmar tätort. De platser  

som sticker ut  i centrala Kalmar 

är Malmen/Esplanaden och 

området runt Margaretaplan. 

Platser utanför centrala Kalmar 

är Funkabo i området kring Adelgatan, 

norra delarna av Norrliden, höghusen  

vid Stensbergsvägen 

och höghusen i Oxhagen. 

 

Det man ska ha med sig vad gäller just 

källarinbrott, är att det finns ett relativt 

högt mörkertal, till skillnad mot inbrott 

i bostad. Så ett område som sticker ut 

i brottstatistiken kan bero på att  

det anmäls i större grad. Det behöver  

alltså inte betyda att det begås fler  

inbrott i aktuellt område. 

 

 

 

 

 

 

 



Inbrott i lägenhet 

 

Totalt har 24 lägenhetsinbrott anmälts. Av dessa har 21 begåtts inom Kalmar tätort. De 

som inte syns på punkkartan nedan är två lägenhetsinbrott i Trekanten och ett i  

Lindsdal.  

 

De inbrott som begåtts i Kalmar 

är relativt jämnt utspridda. Den 

större punkten betyder att två 

inbrott begåtts på samma adress, 

det är därför den blir så stor. 

 

Ett antal av dessa inbrott 

som begicks hade liknande modus. 

De begicks mitt på dagen, 

ofta var målsägande iväg på  

något av stans handelscentrum. 

Man använde grovt våld för att  

forcera ytterdörren och lämnade 

lägenheten i stor oreda. Jag varnade 

i förra nyhetsbrevet om detta 

modus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inbrott i villa 

 

14 inbrott i villa har anmälts. Åtta av dessa har skett inom Kalmar tätort, övriga utanför. 

Utifrån det låga antalet begångna villainbrott, samt spridningen, kan man inte dra 

slutsatsen att något område är mer belastat än andra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emmas hörna 

 
Emma Jonasson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar i Kalmar, skickar med lite  

generella tips i semestertider: 

 
Lås husvagnen/husbilen. Lämna inte stöldbegärlig egendom eller pengar i fordon.  
  
Exempel på stöldbegärlig egendom är: 
●föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar 
●antikviteter, konstverk, konstföremål, äkta mattor, fick- och armbandsur, pälsar och pälsverk 
●datorer samt utrustning och tillbehör till dessa 
●apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning, kameror, gps-utrustning, musikinstrument, 
mobila telefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning samt tillbehör till dessa 
(även programvara, cd, dvd med mera) 
●vapen 
●drycker med alkoholhalt högre än 2,25 volymprocent 
  
  
Glad midsommar😊 

 

Tillgrepp från båtar 
 
Vi fortsätter på temat att uppmärksamma om aktuella  brottstyper. 
 
Vår brottsförebyggande samordnare i region Syd, Mats Trulsson, vill varna för att det har börjat 
tillgrippas båtmotorer, antingen hela eller delar av båtmotorn.  I andra delar av vår polisregion har  
det vid ett flertal tillfällen tillgripits drev och propellrar. 
 
Mats lyfter vikten av tillsyn, godkända låsanordningar för motor och båt, samt märkning av  
motorn. 
 
För mer info och tips: 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/batstold/ 
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Återkoppling brottsserier 

 
Jag har i tidigare nyhetsbrev skrivit och varnat om några pågående brottsserier. Detta 

gällde bland annat åldringsbrott, främst vishing men brott mot äldre generellt, men även 

stöld av bildelar. 

 

Här vill jag dela med mig av några exempel där personer gripits och lagförts för sina brott. 

 

Korta bilinbrott 

Korta bilinbrott, där man bryter sig in i bilar och stjäl delar såsom airbags, rattar etc, hade 

vi i höstas en serie av i vår del av landet. Även om vi i Kalmar blev drabbade, så var det 

framförallt i Ljungby som hade flera brott på kort tid. Efter några veckors utredningsarbete 

och framgångsrikt arbete med så kallad geografisk profilering, kunde man peka ut fem 

individer med fast punkt i Landskrona, som sedermera kunde gripas.  

Efter att dessa personer gripits kunde man se en avsevärd minskning av dessa brott i vårt 

område. 

 

I början på juni kom domen från Växjö tingsrätt: 

Två personer dömdes till fem månader och tre månader fängelse. 

 

Karttricket 

Karttricket är ett modus som främst riktar sig mot äldre, men alla kan falla för det. Enkelt 

förklarat innebär det att en gärningsperson avleder uppmärksamheten hos offret genom 

att fråga om hjälp på en karta/mobil/annat, medan den andra gärningspersonen stjäl ur 

fickor/väska/rollator etc. 

 

Dom har nu fallit mot två personer som under hösten utförde en hel del stölder genom just 

karttricket, men även andra bedrägerier mot äldre. Genom övervakningsfilmer och gediget 

utredningsarbete kunde dessa två personer knytas till ett flertal brott. De båda männen 

dömdes slutligen för 16 grova stölder, 6 grova egenmäktiga förfarande, 35 grova 

bedrägerier, 11 försökt till grova bedrägerier. 

 

Tingsrättens dom: 

Tre års fängelse för den båda. 



Vuxenvandrare 

 
Mycket är inte som det brukar denna sommar, till stor del beroende av COVID19 och dess 

effekter på samhället. Bortsett från den uppenbara risken för liv och hälsa för de som blir 

smittade, samt en sjukvård som har haft och fortsatt har det tufft, så pratas det om en 

allmän oro ute i samhället. Flera kriminologer har påtalat att en sådan allmän oro inte helt 

ovanligt manifesteras genom skadegörelse på allmänna platser, samlingar av människor 

på allmänna platser med mera.  

 

Som ett led av detta har Kalmar kommun avsatt pengar för att organisera vuxenvandring 

som en del för att öka tryggheten på allmänna platser. Det är elva stycken 

idrottsföreningar som anmält sig, och som ska vandra ute fem kvällar i veckan, söndag till 

torsdag.  

 

Platserna de ska befinna sig på är framtagna ihop av lokalpolisområde Kalmar och Kalmar 

kommun, och är platser där vi anser att detta behov finns. Några av platserna är centrala 

Kalmar, Långviken, området kring Kalmarssundsskolan och den nya skaterparken, 

Lindsdal med fler. 

 

Det kommer vara en eller två grupper igång samtidigt. De kommer bära reflexvästar med 

kommunens logga. Ser ni dessa nån gång under sommaren, gå gärna fram och växla 

några ord med dom. 



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: 
Vi i lokalpolisområde Kalmar och Kalmar kommun följer de riktlinjer och beslut som  

tagits av Folkhälsomyndigheten, samt inom våra egna organisationer. Det innebär att 

vi i skrivande stund skjuter på alla fysiska möten och träffar på obestämd tid. 

 

Vår ambition är att hålla infomöten för både kontaktombud och även nya  

grannsamverkansområden, men i nuläget avvaktar vi datum. 

Vi återkommer när nytt datum sätts. 
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