
       

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev Grannsamverkan i 

Flens kommun 

Nr. 2 – 2022  

 

Det här är det andra nyhetsbrevet för 2022 som vi gemensamt med Länsförsäkringar 

Södermanland och Räddningstjänsten skickar ut till er som har grannsamverkan. 

Nyhetsbrevet denna gång har fokus på eldning. Nu när höstkylan kryper in i hus och hem och  

elpriserna är höga, är det många som eldar extra mycket i sina öppna spisar och kaminer. 

Mysfaktorn är hög, men det är viktigt att elda säkert.   

 

 

Skorstensbrand eller sot-brand är den vanligaste orsaken till att det börjar brinna i villor, och då 
brinner det i de brännbara beläggningarna i skorstenen. En annan vanlig brandorsak är att för mycket 
ved läggs på elden. Det blir helt enkelt för hett i skorstenen och bjälklaget kan fatta eld. 
Tips för säkrare eldning i öppen spis och kaminer 

Använd inte mer än 2 kg ved per timme (cirka 3 vedträn). Kolla upp vad din kamin har för kapacitet.  

• Elda med ren och torr ved i lämplig storlek. 

• Använd gnistskydd i öppen spis. 

• Lägg askan i en plåthink med lock och förvara den på ett brandsäkert underlag tills du säkerställt 
att den är släckt. 

• Kontrollera att din rökkanal och skorsten är sotad och i ordning för att eldas i. Kolla med din 
kommun hur ofta du behöver sota. 

• Låt kaminen vila mellan eldningarna – om du har eldat i tre timmar så ska du vänta lika länge 
innan du eldar igen. 

Läs mer om hur du skyddar ditt hem mot brand på lfs.se 
 
Med vänlig hälsning Mia Thurfjell, Länsförsäkringar Södermanland 
 

I Flens kommun finns sedan flera år tillbaka, en styrgrupp för Grannsamverkan.  

I styrgruppen ingår huvudkontaktpersoner som bor i olika delar av Flens kommun:  

Hälleforsnäs och Bronäs: Kaj Pettersson, Humledal, Stav, Mellösa och Orrhammar: 

Birgitta Ohlsson, Malmköping norr: Hans Fagerlund, Malmköping söder: Lars Ivarsson, 

Malmköping mitt, Dunker, Stenshammar och Sparreholm: Helene Persson, 

Malmköping Campingen: Jack Rydberg, Malmgatan: Karin Johansson, Stjärnhagen, 

Bogetorp och Orrögatan: Eva Persdotter,  och Norroten -Ingvar ”Gusten” Gustavsson 

 

 

 

Fortsätt att tipsa polisen! Om du ser något misstänkt - din magkänsla är oftast rätt! Kontakta 

polisen! Har du tips på fordon och personer som uppträder på avvikande sätt, ring  114 14 eller anmäl via 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/  MEN vid pågående brott, ring 112!  

Tala om att det är pågående brott, fortsätt att iaktta, svara på larmoperatörens frågor – lägg inte på!                                                            

         Forts. 

Räddningstjänsten skickar med nedan:  

• Byt batteri i brandvarnaren. 

• Tänk på att blåsa ut ljus efter dig 

• Elda försiktigt i kamin. 

Med vänliga hälsningar Tomas Jonsson 

 

och TILL SIST! 

Kontrollera att du har fungerande brandvarnare i 
hemmet och en pulversläckare. 

En extra brandfilt vid eldstaden, är bra att ha till 
hands om något brinnande skulle ramla ur 
kaminen när du öppnar den. 

 

 

samverkanmotbrott.se 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tillgreppsbrotten minskar i Lokalpolisområde Katrineholm (Katrineholm-Flen-Vingåker) 

Jämförelsen är för perioden januari-oktober 2022, jämfört samma period under fyra år bakåt. Totalt har det i år 

anmälts 116 brott i våra tre kommuner, i brottskategorier såsom försöksbrott samt fullbordade inbrott i villa, 

lägenhet, fritidshus men även inbrott i källar- och vindsförråd.  

Det som är utmärkande är att inbrott i källarförråd och vind står för flest antal anmälda brott följt av 

inbrott i fritidshus. Villainbrotten står för en relativt liten del av de anmälda stöldbrotten under 2022. 

 

Bryter vi ned antalet anmälda brott på de olika orterna ser vi att Katrineholm är mest drabbad, följt av Flen 

och sist Vingåker, även om Flen har en högre anmäld brottslighet om man ser till per capita.  

Om vi väljer att gå ner på områdesnivå ser vi att i Katrineholms kommun är tätorten mest drabbad med stads-

delarna Öster, Norr och Nävertorp som ligger i topp. I Flens kommun är Malmköping mest drabbad och i 

Vingåkers kommun är det i tätorten, som det skett flest antal tillgreppsbrott. 

Den veckodag som flest tillgreppsbrott sker på är lördagar vilket ser likadant ut i hela LPO Katrineholm. 

Anmälningarna är utspridda över hela året men Katrineholm och Vingåker såg en topp i februari och Flen hade 

flest anmälningar i maj månad. 

 

IBN, internationella brottsnätverk tror vi ligger bakom stölder av dyr teknikutrustning och katalysatorer 

från bilar. Parkera bilen om möjligt i garage eller på upplyst parkering. Fler tips finns Stöldskyddsföreningen 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/fordon-bat/bil/ 

 

Cyklar och elsparkcyklar är också attraktiva att stjäla. Se till att du har antecknat ramnummer och märk gärna 

upp cykeln på lämpligt sätt. Det underlättar att man kan få tillbaka sin cykel. Polisen får in mängder med upp-

hittade cyklar som hittegods och det är svårt att hitta ägare när dessa uppgifter saknas i polisanmälan.  

 

Bedrägerier i olika former är det många som blir utsatta för! Det viktigaste är att aldrig lämna ut uppgifter 

om sitt BankID eller klicka vidare på länkar du inte känner igen!  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/                                                                                      

                  Med hälsningar från områdespoliserna   

 

Kontaktuppgifter: 

Brottsförebyggande samordning Flens kommun: Jessica Ekermann, 

jessica.ekermann@flen.se 

Räddningstjänsten: Tomas Jonsson, tomas.jonsson@flen.se 

Länsförsäkringar Sörmland: Mia Thurfjell mia.thurfjell@lfs.se 

Polisen: Områdespoliserna nås på poliskontoret i kommunhuset, 

helgfria onsdagar mellan kl. 10-16 och per  

e:post: grannsamverkan.kfv@polisen.se    

 

Var rädd om dig, dina nära och kära 

Vi önskar er alla en trygg och säker jul! 

 

Anteckna den 26 januari, för 

Temakväll, med innehåll som bl a 

bedrägerier och polisens tekniska 

undersökningar.  

Inbjudan vänder sig till 

kontaktpersoner för 

Grannsamverkan. OM du inte ännu 

har engagerat dig, så passa på att 

hjälpa till i ditt bostadsområde.  
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