
alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   201112

års
nybils-
garanti

ALE. Antalet anmälda 
inbrott i bostäder ligger 
relativt konstant och 
skadekostnaderna har 
ökat något de senaste 
fem åren. 

De flesta inbrotten 
sker dagtid.

Statistik från Läns-
försäkringar Älvsborg 
visar att utbetalning-
arna till inbrottsdrab-
bade i snitt ökar med 
ett par tusen kronor för 
varje år.

Tidigt i våras skedde en 
rad bostadsinbrott i Ale 
kommun. Många var de vil-
laägare som fick påhälsning 
av tjuvar.

– Det skedde en drama-
tisk ökning under en period. 
Vi gjorde en kraftfull insats 
i området som en effekt av 
detta och tack och lov har det 
lugnat ner sig. Nu har situa-

tionen återgått till det nor-
mala, säger polisman Tom 
Henricson. 

De flesta inbrotten som 
anmälts till Länsförsäkringar 
Älvsborg har skett under 
dagtid när de boende inte 
varit hemma. Endast i något 
enstaka fall har inbrottet 
skett nattetid. 70 procent av 
inbrotten på vardagar sker 
dagtid och 70 procent av 
inbrotten under helger sker 
nattetid.

– Vi har sett att tjuvarna 
vanligtvis inte förstör eller 
stökar till så mycket utan går 
bara in och tar det som de 
ska ha och går sedan ut igen. 
Därför har det i vissa fall tagit 
ett par dagar innan inbrottet 
upptäckts. Tjuvarna tar ofta 
små, men ganska dyra saker 
som är lätta att bära med sig 
och som är lätta att omsätta 
i kontanter, det vill säga 
sälja vidare, så förlusterna 

för kunderna blir ofta stora, 
säger Lotta Ferm, grupp-
chef skador på Länsförsäk-
ringar Älvsborg.

Det vanligaste är att tju-
varna tar sig in på bostadens 
baksida. De går ofta genom 
fönster eller altandörr, men 
utan att göra någon större 
skada, och sällan med kros-
sad glasruta som följd. 
Lägenhetsinbrott däremot 
sker oftast via ytterdörren 
och de som drabbas mest är 
de som bor antingen längst 
ned eller högst upp i huset.
Tjuvarna går nästan alltid in 
och letar i sovrummet och 
badrummet, där de flesta 
har sina smycken. Länsför-
säkringar har noterat att tju-
varna koncentrerar sig på att 
stjäla små men dyrbara saker; 
smycken, pengar och enstaka 
mindre elektronikprylar. Det 
märks också på ersättning-
arna som betalas ut. Den 
genomsnittliga ersättningen 
till en inbrottsdrabbad kund 
låg på knappt 12 000 kronor 
2006 medan den 2010 ökade 
till drygt 18 500 kronor.

– Vi rekommenderar att 
man förvarar de smycken 
man inte använder i bankfack. 
De smycken man har hemma 
bör man förvara på fler stäl-
len i hemmet och på så sätt 
kanske tjuven inte får med 

sig allt. Det är också viktigt 
att tänka på att inte förvarar 
några större summor pengar 
hemma. En hemförsäkring/
villahemförsäkring ger max 
3 500 kronor i ersättning för 
kontanter, säger Lotta Ferm 
och fortsätter:

– Forskning visar också 
att brottsligheten minskar 
med i genomsnitt en fjärde-
del i områden där man har 
Grannsamverkan mot brott.

– Grannsamverkan är 
något som vi inom Polisen 
verkligen rekommenderar. 
Nu när sommaren är här och 
många reser bort på semes-
ter är det bra om man kan 
prata med sina grannar, så att 
brevlådan blir tömd, gräset 
klippt och så vidare. Det är 
små enkla tips som kan hålla 
tjuven borta, säger Tom 
Henricson.

– I Ale kommun samarbe-
tar Polisen med brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klug. Till henne kan man 
vända sig med frågor som rör 
Grannsamverkan, avslutar 

Tom Henricson.

Försvåra för tjuven att ta sig in i din bostadFörsvåra för tjuven att ta sig in i din bostad
– Grannsamverkan rekommenderas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Inbrottstjuvarna tar sig ofta in genom altandörren.

Polisman Tom Henricson.

RÅD FÖR ATT UNDVIKA BROTT
•  Se till att alla dörrar är låsta när 

du går hemifrån.
• Stäng alla fönster.
•  Om du ska resa bort: Se till att 

någon tömmer din brevlåda.
•  Använd timers på lampor så att de 

tänds och släcks och får det att se 
ut som om någon är hemma.

•  Grannsamverkan! Prata med dina 
grannar. Berätta om du ska åka 
bort, och be dem berätta om de 
ska åka bort. Om du ser något som 
kan verka konstigt, notera det du 
ser, larma polis vid behov. Läs mer 
på www.samverkanmotbrott.se.

• Installera gärna inbrottslarm.


