
Grannsamverkan i Kalmar kommun 

Nyhetsbrev 
Nr 9 2021-02-15 



Hej allihop 

 
Hoppas 2021 har börjat bra för er allihop. Själv har jag njutit av denna kalla och snörika 

vinter rejält. Härlig omväxling till de annars gråa och slaskiga vintrar vi brukar ha i Kalmar. 

 

I Kalmar kommun ligger vi över riksgenomsnittet när det kommer till tillgreppsbrott. 

Tillgreppsbrott innefattar alla former av stöldbrott, inte rån eller motsvarande dock. Det 

som sticker ut mest är framförallt cykelstölder och källarinbrott. Utöver dessa sker det en 

del stölder från byggarbetsplatser också.  

2021 har däremot börjat med en hyfsad minskning i dessa brott, vilket kanske ovan 

nämnda kyla till viss del bidragit till. Annars ser vi att intresset för grannsamverkan är 

jättehög, vilket gläder oss rejält. Grannsamverkan har ju bevisad effekt för minskning av 

stöldbrott i bostadsområden. 

 

Avslutningsvis, inkom gärna med förslag på vad ni vill ha med i dessa nyhetsbrev. Maila till 

grannsamverkan@kalmar.se  

 

Trevlig läsning!!! 

// Niko Kalcidis, kommunpolis i Kalmar kommun. 

 

 

Information från Kalmar kommun 

 
Var med och Håll Kalmar Rent! 

Flera studier visar att skräp har större påverkan än vi kanske först tror. En redan 

nedskräpad plats uppfattar vi som att det är okej att slänga skräp där, vilket kan leda 

vidare till klotter och skadegörelse, som i sin tur skapar otrygghet.  

  

Kalmar kommun jobbar på flera sätt med att minska skräpet i vår kommun, men alla 

behövs för att stoppa nedskräpningen. Det absolut viktigaste för att minska 

nedskräpningen är att vi alla, du och jag, tar ansvar och inte slänger skräp där det inte ska 

vara. Skräp ska läggas i papperskorgen. Ser du ingen papperskorg? Ta med dig skräpet 

hem. 

  

Kalmar kommun erbjuder frivilliga skräpplockare skräppåsar och handskar. Dessa finns att 

hämta i Kalmar kommuns kontaktcenter. Ring gärna först och bestäm en tid med 

kontaktcenter så att de kan öppna lämna ut materialet på ett smittsäkert sätt. 0480-45 00 

00. 

 

mailto:grannsamverkan@kalmar.se


Anmälda inbrott 
 
Nedan visar jag antalet begångna inbrott för tiden nov 2020 – feb 15 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ni ser är det framförallt inbrott i källare/förråd som minskat. Inbrott i bostäder har hållit 

sig relativt jämnt sett under året. 

 

Inbrott i lägenhet har nästan uteslutande skett i Kalmar tätort. Två inbrott har skett i 

Trekanten och ett i Smedby. 

 

När det kommer till inbrott i villa har Lindsdal drabbats hårt. Sju stycken av inbrotten har 

skett där, lika många utspritt över Kalmar tätort, samt två i södra kommundelarna. 

 

Inbrott i källare/förråd är även dessa ganska jämnt utspridda inom Kalmar tätort. Av 

naturliga orsaker sker dessa inbrott där flerbostadsfastigheter dominerar. Det område som 

enskilt sticker ut mest är Funkabo. 
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Uppdatera kontaktuppgifter i Coyards 
 

Vi från polisen och Kalmar kommun skulle uppskatta om nu skriver in vilket område ni 

tillhör direkt i gruppen ”Kontaktombud i Kalmar kommun”. Detta för att vi snabbt och 

överskådligt direkt i gruppen ska kunna se vem som tillhör vilket område.  

Några av er har redan gjort detta. Nedan bifogar jag direktiv hur man gör detta: 

 

• Från startsidan, gå in i Grupper Mina grupper Kontaktombud i Kalmar kommun. 

• Klicka på orangea fältet ”Mina inställningar”. 

• I fältet ”Övrig info” fyll föreningsnamn/områdesnamn/huvudgata eller vad som nu är mest 

relevant. 

 

Även ni kan ha nytta av detta, då människor flyttar. Nån som tillhör ert 

grannsamverkansområde kanske ska flytta till ett område där det finns en befintlig 

grannsamverkan, då kan man enkelt skapa kontaktvägar in i den nya grannsamverkan. 

 

 



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: Torsdag 18 mars – digitalt infomöte 
Torsdag 18 mars, 18:00 kör vi ett digitalt infomöte. 

Vi kommer veckan innan skicka ut uppkopplingsuppgifter samt mötesagenda  

via Coyards. Tanken är dock att hålla ett enkelt möte där fokus kommer vara att ställa  

frågor samt ta lärdom av varandra.  

 

Har ni förslag på sådant som ni vill ha med eller ta upp tar vi tacksamt emot det på 

funktionsbrevlådan. 
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