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Hemester? 
 

Nu är vi inne i sommar- och semestertider – vilket detta år säkerligen blir lite annorlunda för 

många av oss. Kanske väljer vi att resa iväg då restriktionerna lättat något, eller kanske väljer vi i 

stället att stanna på hemmaplan.  

Oavsett vad, så behöver vi fortsätta hjälpas åt att hålla ögon och öron öppna.  

Tidigare erfarenheter pekar på att inbrotten brukar öka under sommarmånaderna, men men 

tanke på pandemin så har vi under våren i stället sett att inbrotten minskat. Vår förhoppning är 

att det ska hålla i sig framöver. 

Ta ändå alltid för vana att låsa ytterdörren även om du är hemma. Ibland gör tillfället tjuven och 

en förbipasserande kan snabbt kontrollera huruvida dörren är låst eller inte. Vi tenderar att 

förvara handväskor, plånböcker och nycklar nära ytterdörren, vilket blir ett lätt byte för tjuven. 

Vi vill även be er att fortsätta vara kritiska till vilka ni släpper in i bostaden. I förra 

kvartalsutskickaet synliggjordes att en del människor vill utnyttja det rådande pandemiläget. Det 

kan vara allt ifrån att säga sig vilja hjälpa till med diverse sysslor till att utge sig vara från en 

myndighet som inhämtar information av olika slag och som vill att identifiering sker via Bank-ID.    

Ifrågasätt, begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda 

med telefonnummer för kontroll. 

 

Statistik 

En positiv trend 

Inte något ont som inte har något gott med sig. I pandemins spår har en positiv effekt synts i 

inbrottsstatistiken som den senaste varit ovanligt låg och till och med obefintlig på sina platser.  

Detta har troligtvis bland annat att göra med att vi varit hemma mycket mer denna period 

tillsammans med att det varit mer restriktivt att ta sig in i landet.   

Bostadsinbrott 

I Götene kommun finns det under perioden 2020-04-01 till och med 2020-06-15 två stycken 

anmälningar kopplade till brottet ”grov stöld” som bostadsinbrotten rubriceras som. En av 

anmälningarna är försök till inbrott i villa på Syrénvägen i Hällekis den 9 maj. Den andra 

anmälan är ett konstaterat inbrott i fritidshus i Forshem, Hällekis den 16 juni. 

Båt- och båtmotorstölder 

Inga rapporterade båtstölder eller båtmotorstölder i västra Skaraborg under 2020. 
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Övrig brottslighet 
 

Växtskyddsmedel 

Vad som har noterats den senaste perioden i polisområdet i stort, är de flertalet stölder av 

växtskyddsmedel för hundratusentals kronor som drabbat olika jordbruk. Stölderna har utförts 

mellan den 16-26 maj i Skara, Lundsbrunn, Kvänum, Vara och Tidaholm och liknande stölder 

har även skett i Skåne. 

Gärningspersonerna har anlänt till baksidan av gårdarna genom att åka över åkrarna.  

 

Katalysatorer 

Även stölder av katalysatorer på äldre bilar samt tillgrepp av katalysatorer från bilskrotar har 

förekommit i Falköping, Skövde, Tibro och Lundsbrunn.  

I polisregion Öst har det hittats en gömma i skogen där katalysatorer plastats in och gömts.  

Råkar du på något liknande vid skogspromenaden i sommar, så kontakta polisen.  

 

Hästutrustning 
Natten mellan den 29-30 maj stals det hästsadlar i Gullspång till ett värde av nästan 80 000kr.  

Liknande brott har skett i andra polisområden och dessa brott begås troligtvis av internationella 

brottsnätverk.  

 

 

Lycka till i ert fortsatta arbete med en aktiv grannsamverkan - tillsammans förebygger vi brott! 

 

Med önskan om en skön sommar. 

 

Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 

 

Mail: grannsamverkan-vskaraborg.vastragotaland@polisen.se 

 

 

 

 

 


