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Under en tid har lokalpolisområde Nyköping 

haft en tillförordnad lokalpolisområdeschef 

medan rekrytering pågått för att tillsätta tjäns-

ten. Sedan septembers ingång har vi äntligen 

fått välkomna ordinarie chef: Johan Levin.  

Johan har 39 års polisiär 

erfarenhet och har arbetat 

inom flera olika områden i 

myndigheten. Närmast 

kommer han från rollen 

som chef över den region-

ala utredningsenheten i 

Linköping.   

Oavsett om du som grannsamverkare kom-

mer att märka av en direkt förändring eller 

inte, kommer Johan finnas där och dra i de 

övergripande trådarna för lokalpolisområdet. 

Precis som innan, kommer samverkan med 

våra kommuner att fortlöpa med fokus på nar-

kotika bland ungdomar och trygghet i våra bo-

stadsområden. Men som du redan vet är  

Vad har hänt sedan sist? 

även du en viktig del av tryggheten i bostads-

områdena. Ingen kan göra allting själv.  

Även Johan håller med om att det bästa arbe-

tet görs gemensamt och vill hälsa följande: 

- Tack grannsamverkare för att ni finns där 

ute och förebygger brott med oss. Polisen kan 

omöjligt ha ögon överallt, och grannsamver-

kan är ett stort steg närmre ett tryggare sam-

hälle för alla. Vi fortsätter kämpa från vårt håll 

och är mycket glada för allt det ni gör från ert. 

Ett informationsblad för grannsamverkan 

inom Lokalpolisområde Nyköping:  

Gnesta, Nyköping, Oxelösund  

och Trosa kommun. 
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För dig som cykelägare 

Som du säkert vet är cykeln ett 

bättre val för både miljön och 

plånboken än att ta bilen. För att 

skydda dig mot tillfällestjuven är 

det bäst att låsa cykeln med ett 

godkänt lås och helst i ett fast 

föremål. Ett annat tips är att försöka ställa cykeln på en så ljus och öppen plats som möjligt där 

det passerar mycket människor. Notera alltid cykelns ramnummer, så kan vi lättare identifiera de 

cyklar som kommer in till oss. Läs mer om hur du kan skydda dig mot bl.a. cykelstöld på:  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/cykel--moped--och-mc-

stold/  

Dags för senaste statistiken gällande utvald brottslighet i lokalpolisområdet 

Stöldanmälan på nätet: 

https://etjanster.polisen.se/

eanmalan/stold  

En liten påminnelse om varför ser siffrorna kan variera från 

gång till gång...  

Statistiken vi tar ut är beräknad på anmälda brott. För varje dag 

som går kan det bland annat tillkomma anmälningar i efterhand 

och brott kan också rubriceras om så att de istället räknas som ett 

annat brott. Därför kan siffrorna skilja sig aningen från tidigare 

nummer av grannsamverkansbladet. 

För att du ska få veta lite mer om vad som händer där du bor, har vi tagit fram statistik för några 

olika brott per kommun i lokalpolisområde Nyköping. Det kan vara bra att ha i åtanke att statisti-

ken inte är ett exakt mått på brottsligheten, bl.a. eftersom inte alla brott polisanmäles. Däremot 

kan siffrorna visa ungefär vad som hänt på sistone i brottsväg.  

Vi har valt att dela upp brotten per kvartal och ange föregående år som referens. Det är för att du 

ska få en så enkel överblick som möjligt, och för att du ska kunna jämföra med någonting.  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/cykel--moped--och-mc-stold/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/cykel--moped--och-mc-stold/
https://etjanster.polisen.se/eanmalan/stold
https://etjanster.polisen.se/eanmalan/stold


Inbrott i bostad 

Siffrorna nedan innefattar inbrott och försök till 

inbrott i villa, radhus och lägenhet. 

I år har vi hittills haft ett antal fler inbrott och 

försök till inbrott i bostad i Gnesta och Nykö-

ping, medan de varit färre i Oxelösund och 

Trosa.  

Inbrott i bostad tenderar att öka över vinter-

månaderna i och med mörkrets infall. Tjuven 

har lite lättare att gömma sig då, varför det 

kan vara bra att vara lite extra uppmärksam.  
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Inbrott och stöld i källar– och vindsutrymmen samt fritidshus 

Siffrorna nedan innefattar alla inbrott i källar- och vindsutrymmen samt stöld ur dem utan inbrott. 

Dessutom ingår inbrott i fritidshus. 
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Inbrott i källare, vind och fritidshus har hittills i år varit fler  i 

samtliga kommuner förutom Nyköping (där de varit aningen 

färre). 

Den stapel som sticker ut mest ovan är fortfarande första 

kvartalet i Oxelösund, där gärningspersonen till flertalet av 

brotten senare blev lagförd. I övriga kommuner är skillnader-

na inte lika drastiska. 

Om du blivit utsatt för inbrott är det viktigt att anmäla så snart 

som möjligt för att gynna spårsäkring av brottsplatsen.  
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Skadegörelse 

Siffrorna nedan innefattar all typ av skadegörelse, t.ex. klotter, repade bilar och krossade fönster. 

I år har skadegörelsebrotten hittills ökat i Nyköping 

och Oxelösund, medan de minskat i Gnesta och 

hållit sig snarlika i Trosa—jämfört med i fjol. 

Skadegörelse hör till en kategori av brott som kallas 

mängdbrott, vilket innebär att många drabbas av 

brotten och att de sker relativt ofta.  

Vi har tidigare nämnt klotter som exempel på en 

vanlig form av skadegörelse, men det är t.ex. även 

relativt vanligt med skadegörelse på fordon.  

GRANNSAMVERKAN INOM LOKALPOLISOMRÅDE NYKÖPING · NR 3 · ÅR 2019  

85

53 53
36

23 26
12

Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Okt - Dec

Skadegörelse, Gnesta

2018 2019

108
126

157 169
148

171

135

Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Okt - Dec

Skadegörelse, Nyköping

2018 2019

11

19
24

28
32

29 28

Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Okt - Dec

Skadegörelse, Oxelösund

2018 2019

20
25 29

50

32
26

19

Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Okt - Dec

Skadegörelse, Trosa

2018 2019



Stöld av båt och båtmotor. 

Siffrorna nedan innefattar stöld av båtar med och utan motor, samt stöld av båtmotorer.  

Båt– och båtmotorstölderna hittills i år har 

varierat en del i relation till föregående år. 

Totalt sett är de färre i Oxelösund och 

Trosa, lika många i Nyköping och något 

brott mer i Gnesta. 

I genomsnitt
1
 brukar vi se en ökning av 

dessa stölder i september—november. En 

förklaring kan vara att båten fått stå ett tag 

och båtägare väljer att hämta in den för vin-

tern, bara för att upptäcka den försvunnen 
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Psst. Glöm inte möjligheten till båtsamverkan. 

Bra för både dig och din båt. 



Under vecka 39 informerade polisen lite extra om viltolyckor 

Det var allt för oss denna gång! Ta hand om dig och din granne.  

Med vänliga hälsningar,  

Polisen i lokalpolisområde Nyköping. 

Enligt Nationella Viltolycksrådet sker mer än 

en viltolycka var 8:e minut i Sverige.
2 
 

Visste du att du måste anmäla viltolyckor till  

polisen? Och att det gäller även om djuret inte 

är synbart skadat? Skyldighet att anmäla gäl-

ler: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv 

lo, utter, örn och mufflonfår.  

Om du vill lära dig mer om vad du har för an-

svar vid en viltolycka kan du gå in på: 

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-

fordon/viltolyckor/ 

Där kan du även hitta en länk för att ladda ner 

en viltmarkeringsremsa.  (Dvs. om du inte 

stötte på oss under vecka 39 när vi delade ut 

dem till trafikanter).  
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Som du säkert vet finns det vissa restriktioner gällande var man får 

sätta upp sina skyltar och det kan variera mellan kommuner.  

Här följer information för Gnesta och Nyköping kommun: 

Skyltar får sättas upp på stolpar eller platser som är fastighetsmark 

eller kvartersmark. T.ex. sätter man ner stolpar och fäster skylten på 

de tomter som är infarter till området (både bilvägar och cykelvägar). 

Skyltar får inte sättas upp på lyktstolpar eller stolpar som håller väg-

märken. 

Följande gäller för Trosa: 

Skyltar får inte sättas upp på andra skyltstolpar och lyktstolpar mm. 

De skall heller inte placeras så de kan uppfattas som en trafikfara. 

Och så den eviga frågan om grannsamverkanskyltar... 

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/viltolyckor/
https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/viltolyckor/


1 
Genomsnittet är beräknat på anmälningar per månad, tre år bakåt i tiden. 

 

2 
Hämtat 2019-09-24 från https://www.viltolycka.se/  
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