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I fokus just nu
Det här blir ett ovanligt kort nyhetsbrev då det, sett ur ett polisiärt perspektiv
har varit väldigt lugnt på Lidingö den senaste månaden. Det beror såklart på
flera saker. En av dessa är det engagemang och den kollektiva styrka som
lidingöborna visar upp när det behövs. Den här gången gällde det internationella brottsnätverk som jag misstänkte rörde sig på ön. Jag bad om er hjälp att
lokalisera ett antal intressanta fordon och fick mer hjälp än jag kunde ana.
Det hela resulterade i att ett av fordonen har tagits i förvar med stöd av bilmålvaktslagen. Flera personer och fordon har identifierats och vi har fått bra
underrättelseinformation. Dessa nätverk är störningskänsliga och jag hoppas
därför att de lämnat Lidingö för denna gång. Polisen fortsätter givetvis att arbeta mot dessa individer på andra platser i Sverige men de kommer förmodligen tillbaka till Lidingö vad det lider. Jag vill därför återigen slå ett slag för ett
mer organiserat engagemang i form av grannsamverkan. Det ökar möjligheterna att stoppa och störa ut dessa individer tidigare och snabbare än att en enskild medborgare ringer 114 14 då denne ser något misstänkt.

Nospatrullen
Jag vill återigen slå ett slag för Nospatrullen som är en
variant av grannsamverkan. Bifogad studie1 visar bl.a.
att hundägare som är ute i sitt närområde flera gånger
om dagen, i alla väder har en ökad sannolikhet att
upptäcka och förebygga brott. Detta perspektiv har
även stor betydelse inom teorin om neighborhood
watch - vars utgångspunkt är att minska antalet brott
genom allmänhetens ökade uppmärksamhet för misstänkta aktiviteter som de
rapporterar till polisen. Hundägare ser NOS-projektet som ett nytänkande projekt anpassat efter dagens samhälle där polisen tar vara på relativt outnyttjade
resurser. Hör av dig till pontus.enbom@polisen.se om du är intresserad av att
ingå i Nospatrullen. Om vi får ihop ett gäng engagerade hundägare och hundar
så kan vi ha en kortare utbildning utomhus (pga. covid-19) om grunderna i
grannsamverkan. Vill du beställa en hundväst kostar den 120 kr/st exkl. moms.

Grannstödsbilen
Grannstödsbilen behöver ständigt nya förare och är ett viktigt komplement till
grannsamverkan och polisens arbete. Grannstödsförarna gör en stor insats för
att förebygga inbrott och öka tryggheten och sker helt ideellt. Vill du veta mer
eller anmäla intresse att börja som förare till grannstödsbilen kontaktar du ordförande för grannstödsbilens styrgrupp kerstin.larsen@gmail.com

Grannsamverkan
Tipsa gärna vänner och bekanta som bor i områden utan grannsamverkan att
höra av sig till mig om de är intresserade av att starta upp grannsamverkan i
sitt bostadsområde.
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En kvalitativ intervjustudie om NOS-medlemmars inställning till att arbeta brottspreventivt
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Om du redan har grannsamverkan så är det bra att aktualisera de grundläggande delarna i denna metod för att den ska fungera optimalt.
1.
2.
3.
4.

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

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.

Nyheter och aktualiteter
Brå ska öka kunskapen om fenomenet ”ungdomsrån” i en ny studie.
https://www.bra.se/om-bra/pagaende-uppdrag-och-projekt/forskning/brottsligheten/2020-09-21ungdomsran---omfattning-utveckling-och-karaktar.html

Stockholms stads trygghetskonferens med fokus på våld i nära relation.
https://video.stockholm.se/video/65007557/trygghetskonferensen

God jul och gott nytt år
Byt gärna ljusen i adventsstaken inför 3:e advent då det
första ljuset ofta är nedbrunnet så här dags. Glöm inte att
släcka ljusen då du går hemifrån.
Pontus Enbom, Kommunpolis, Lidingö stad

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. Detta gäller vid alla typer av pågående brottslighet.
Faktaansvarig: Pontus Enbom, Kommunpolis Lidingö stad (LPO Norrmalm) pontus.enbom@polisen.se

