
TRYGGT ATT BO OCH VISTAS I GRÄSTORP. 

 

Sedan några tillbaka har Polisen och Grästorps kommun tecknat samverkansavtal avseende det 

brottsförebyggande arbetet. I detta avtal förbinder sig Polis och kommun att tillsammans vidta 

åtgärder för att förebygga, förhindra och minska brottsligheten i kommunen. Med minskad 

brottslighet följer ofta en ökad upplevd trygghet för boende och andra tillfälliga besökare i vår fina 

kommun.  

I samverkansavtalet ingår ett förebyggande arbete mot några brottstyper. Det som Vi tillsammans 

jobbar mot är skadegörelse, stölder, våld och trafik.  

Om man jämför brottsutvecklingen de senaste tre åren för årets första 9 månader har den totala 

anmälda brottsligheten minskat från 469 anmälda brott 2011 till 381 anmälda brott i år. Går man 

sedan in på enskilda brottstyper har skadegörelse minskat drastiskt från 52 brott 2011 till endast 17 

brott 2013.  

Våld i samhället är nog den brottstyp som får de flesta av oss att känna sig otrygga. Vad de flesta 

Grästorpare inte vet är att det är ”Tryggt att bo i Grästorp”. Under årets första nio månader har 

endast 2 brott anmälts där någon blivit utsatt för våld utomhus. 2011 var motsvarande siffra 6 

anmälningar. Man ska då veta att det ofta anmäls två brott vid samma tillfällen eftersom det 

vanligtvis sker ett bråk mellan minst två personer. Ser man sedan vilken typ av människor som 

utsätts för denna typ av brott sker det i regel en fredag- eller lördagskväll mellan två berusade 

personer i åldern 18-25 år. Med dessa siffror vill jag påstå att Grästorp är en kommun där flertalet 

invånare kan känna en trygghet och att det inte är så ”farligt” att ta en kvällspromenad oavsett 

veckodag. 

Tyvärr finns ett brottsområde som ökat senaste året. Det gäller fullbordade eller försök till inbrott i 

någons bostad. Även detta är en brottstyp som starkt oroar individen. Hittills i år har 16 bostäder i 

kommunen drabbats på något sätt. Detta är en ökning från 2012 med 10 brott och från 2011 med 6 

brott. Brottet är svårt för Polis att utreda och spana mot. Vid de inbrott som klarats upp är det ofta 

någon liten detalj som leder till en känd gärningsman. Det kan vara en iakttagelse på ett fordon, en 

person som man inte känner igen eller något som kvarlämnats på brottsplatsen eller något annat 

spår som kan säkras vid Polisens brottsplatsundersökning.  

För att hjälpa Polisen i brottsbekämpningen mot bostadsinbrott finns bl.a. Polisens tipstelefon men 

bäst är att starta en fungerande GRANNSAMVERKAN. Hur man går tillväga vid uppstart finns att läsa 

på Brottsförebyggande rådets hemsida: www.bra.se/bra/forebygga-brott/grannsamverkan. Polisen 

ställer gärna upp och informerar. För frågor går det bra att kontakta undertecknad. 
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