
 

 

 

 

INFORMATIONSBLAD GRANNSAMVERKAN ÄNGELHOLMS KOMMUN 
 

 

Hej grannsamverkare 

Under tiden som vår ordinarie kommunpolis Fredrik är på utlandsuppdrag kommer jag 

att vikariera för honom. Informationsbrev kommer att fortsätta skickas ut månadsvis. 

Nedan har ni karta som visar vart inbrott har skett i kommunen. Jag har även lagt in 

bild som visar mellan vilka tidpunkter brotten har skett, som kan ge en tankeställare. 

Här om veckan hade vi exempelvis ett inbrott i bostad där målsäganden hade kört till 

mataffären mitt på dagen och endast varit iväg 45 minuter. Under den tiden passade 

tjuvar på att bära ut ett kassaskåp vägandes 250 kg. 

Eric Hagbom  

Inbrott Ängelholms kommun • Juli / Augusti 2022 
8 st inbrott villa/radhus  /  2 st försök inbrott villa/radhus 

2 st inbrott lägenhet  /  1 st försök inbrott lägenhet 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

INFORMATION • AUGUSTI 2022 

 

Faktaansvarig:  

Brådskande information till våra äldre 
Under sommaren i år har totalt 480 anmälningar inkommit gällande fysisk vishing där 

målsägaren är i snitt är 87 år. Brottsvinsterna för de här bedrägeribrotten är 4 miljoner 

plus en okänd mängd smycken och kontanter. 

 

 

 

Fysisk vishing innebär att brottsoffret först får ett telefonsamtal som uppges komma 
från polis, bank eller olika kreditbolag. Telefonsamtalet efterföljs av ett besök i hemmet 
där gärningspersonerna kommer över bankkort+kod, kontanter samt smycken och 
andra värdesaker. 

Brottsligheten utförs i stor utsträckning av mindre grupper av kriminella individer som 
rör sig med bil i och mellan olika orter i södra Sverige. Företrädesvis utmed de större 
Europavägarna. 

Har du någon äldre i din närhet som du bryr dig om? Eller träffar du äldre i ditt yrke? 
Du kan hjälpa till att förebygga brott! Samtalsguide och information hittar du på 
www.polisen.se/prata-bedragerier 

  

http://www.polisen.se/prata-bedragerier


 

 

 

 

INFORMATION • AUGUSTI 2022 

 

Faktaansvarig:  

Stöld av båtmotorer 
Båtarna ligger kvar i vattnet med stöldbegärliga motorer och elektronik, motiverade 

gärningspersoner finns och nu när semestrarna är slut och kvällarna är mörkare är 

avsaknaden av kontroll i hamnarna större. Anmälningar gällande stulna båtmotorer och 

teknisk utrustning har ökat sista tiden i nordvästra Skåne. 

Mindre än 1 % av de stulna båtmotorerna anträffas. Stölderna kostar årligen 200-250 

miljoner kronor. I ett europeiskt perspektiv gör detta att Sverige hamnar på en 2:a plats 

inom Schengen. 

Tyvärr saknas det ofta uppgifter i polisanmälan vilket gör att få brott klaras upp. Mer än 

50 % av de motorer som stjäls saknar uppgifter för identifiering i polisanmälan. 

Om ni skulle få er båt/båtmotor stulen är det viktigt att vid polisanmälan ange 

skrovnummer/motornummer. Fotografera därför av dessa. Det gör att båtmotorn blir 

sökbar på ett bättre sätt i polisens godssystem brotten kanske kan klaras upp och 

framför allt att båtmotorn kan lämnas tillbaka. 

 

 

 

 

  


