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INFORMATION 

 
 

Vad händer i vårt närområde? 
Sedan vintern och vårens bostadsinbrott har det varit relativt lugnt i området. 
Det har rapporterats om ett inbrott på Båtsman Dubbels gata i mitten av september. 
Ytterligare två inbrott har ägt rum i Backatorp under oktober. Vid det första tillfället 
krossades en ruta, men tjuvarna blev enligt uppgift störda av vaksamma grannar och flydde 
därifrån! De andra två har vi inte fått några detaljer om mer än att det har anmälts till 
polisen. Det förekommer även stök vissa kvällar på skolan, där framförallt ungdomar 
samlats och haft fest. Securitas, som svarar för bevakningen, är medvetna om detta och de 
har även fått i uppdrag att fokusera på just området runt skolan vid sina ronder. Vid några 
tillfällen har även Polis tillkallats. 
 
Hur bedömer områdespolisen läget? 
Polisen Hisingen/ Backa har under sommaren haft stort focus på ett antal motorcyklar 
av ”Cross modell” och flertalet ”crossar” beslagtogs då de misstänktes vara kopplade till 
brottslig verksamhet. I övrigt rapporterar Polisen att det även i övriga Göteborg varit låga 
nivåer av inbrott under sommaren, men att man nu, när det blir mörkare, förväntar sig en 
ökning av inbrotten med en topp i inbrottstatistiken för Göteborgsområdet de närmaste fem 
månaderna. Därför ber Polisen oss om hjälp att hålla ögonen öppna på sådant som verkar 
avvikande och misstänkt. Det kan vara personer eller fordon som rör sig i området på ett till 
synes misstänkt sätt. Polisen vädjar till oss alla att i sådana fall ringa 11414 och berätta vad 
man observerat. Med just din information kan man kanske göra kopplingar till vad som 
hänt tidigare och på så sätt komma lite på framkant i brottsbekämpningen! 
Vid pågående brott ring dock ALLTID 112! 
 
Vad behöver jag själv tänka på nu när det börjar bli mörkt? 
I senaste Matrosbladet (Nr. 4) gav vi bland annat några tips om hur man kan minska risken 
för bostadsinbrott. Det är information som tål att läsas igen! 
Var så god, en broschyr från Polisen med handfasta tips på vad man kan göra för att skydda 
sig mot brott generellt. Något som är extra viktigt nu! Hösten och speciellt november är den 
mest inbrottsdrabbade perioden på året enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. 
Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan! 
 
Ansvarig för Grannsamverkan i Brf Matrosen, Michael Wall nås på telefon: 070-315 29 64 
(får du inte svar, lämna meddelande) eller skicka e-post till: security@matrosen.se 
 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 


