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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

Denna månad liksom hela sommaren har varit förhållandevis lugn på inbrotts-

fronten. Men tyvärr minns vi förra hösten då inbrotten ökade markant under 

den mörka årstiden. Därför vill vi särskilt be alla i år, att dels ALDRIG lämna 

sitt hus helt nedsläckt under de mörka timmarna om man inte är hemma. Dels 

hjälpa oss att vara ute och promenera i våra bostadsområden under hös-

ten/vintern och reagera om ni ser något avvikande. Tack på förhand för ett gott 

samarbete! 

 

SAMMANFATTNING  

Gällande anmälningar aug 2018  

10 anmälningar gjorda i aug totalt, varav 6 är fullbordade och 3 som stannat 

vid försök. 1 anmälning var ej brott.  

Villa/radhus: 1 fullbordat, inga försök. Lägenheter: 5 fullbordade, 3 försök. 

Förra året samma period anmäldes 47 inbrott varav 41 var fullbordade. 

  

LÄNET  
Totalt i hela Stockholms län har det anmälts 351 inbrott i bostäder, varav 254 är 

inskrivna som fullbordade. I 12 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna 

(13 olika personer). I augusti förra året var det 747 anmälda brott i länet, varav 

602 fullbordade inbrott. Mer än en halvering! 

 

STULET GODS 

I de anmälningar där målsäganden uppgett vad stulits ser jag att det mest är 

smycken, klockor, kontanter, elektronik som mobiltelefoner och Ipads. Från 

förråden har det stulits kläder, resväskor och friluftsutrustning. Jag vill på-

minna om att se över sin hemförsäkring så att de saker som förvaras i förråd 

ingår i det försäkrade beloppet. Jag ser i anmälningar att vinterjackor värde-

rade till 10 000 kr stulits från källar- och vindsförråd och det vore tråkigt om 

de inte ersätts. Tänk även på att försäkringsbolagen inte ersätter någon större 

summa när det gäller kontanter. Förvara ALDRIG dina spar- eller semesterpengar 

hemma. 
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TIPS PÅ FÖREBYGGANDE ÅTGÅRDER  

Arbeta aktivt med grannsamverkan. Fungerande grannsamverkan gör 

skillnad!  

skalskydd.  

fönster och dörrlås.  

Lås alltid bostaden om ingen är hemma. Även om det rör sig om kortare 

stunder.  

– Sätt igång timer med oregelbunden tidsinställning för 

belysning och radio/TV.  

Ta bort objekt på tomten som kan användas som stege eller inbrotts-

verktyg.  

Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor 

m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att hitta värdesaker!  

Installera/aktivera eventuell spårningsfunktion i mobiltelefoner och 

surfplattor. Och meddela polisen att funktionen finns, vid ett eventuellt inbrott.  

Personer som ringer på dörren utan att kunna uppge ett legitimt skäl eller 

beter sig märkligt när man upptäcker att någon är hemma- Miss-tänker du att 

personen rekognoserar för inbrott, observera vart personen tar vägen och med-

dela polisen direkt.  

Vid pågående polisinsats vid inbrott, undvik att gå på brottsplatsen för att 

underlätta för hundpatrull  

Använd DNA-Märkning.  

 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti 2018 2017 

Fullbordat inbrott villa/radhus 1 16 

Fullbordat lägenhet 5 25 

Försök villa/radhus 0 2 

Försök lägenhet 3 4 

Inbrott källare/vind 14 21 

Totalt: 23 68 
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Här kommer lite statistik och info för augustimånad uppdelad i de två 

stadsdelsområdena  

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2018  

Augusti Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 0 1 

Fullbordat lägenhet 1 1 1 1 

Försök villa/radhus 0          0 0 0 

Försök lägenhet 0          0 0 0 

Inbrott källare/vind 1 1 1 1 

 

 

 

 

Mälar-

lar-

höjden 

Häger-

sten 

Aspudden Gröndal 
Liljeholmen 

och Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsomar-

kransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott 

villa/radhus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Försök lägenhet 

 
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

Inbrott källare/vind 0 0 1 2 5 1 0      1 0 0 

 

Stadsdelar i lokalpolisområdet 

Vårberg:  

Ett inbrott i lägenhet, oklara omständigheter, inget brutit. Ett inbrott i källar-

förråd. 

 

Skärholmen:  

Ett inbrott i lägenhet, genomborrad låscylinder. Bilnycklar tillgreps samt till-

hörande fordon. Dock hittades fordonet i närområdet. 

 

Sätra:  

Ett inbrott i lägenhet, krossat fönster på altandörr. Oklart om något tillgreps. 

Ett inbrott i källarförråd. Hänglås uppklippt. Oklart om något tillgreps. 

 

Bredäng:  

Ett inbrott i villa/radhus, uppbruten altandörr. Större mängd gods tillgreps. 

Ett inbrott i lägenhet, (6:e våningen) olåst dörr, större mängd gods tillgreps. 

 

Mälarhöjden: Inga inbrott 
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Hägersten: Inga inbrott 

 

Aspudden:  

En anmälan om inbrott i källarförråd, dock i anmälan gör sig gällande att fler-

talet källarförråd var uppbrutna. Okänd mängd tillgripet gods. 

 

Gröndal:  

Ett försök till inbrott i lägenhet. Altandörr på markplan, där handtaget till dör-

ren var bortbrutit. 

Två inbrott i källarförråd. Foliebollar var instoppade i låskistan till forten, sen 

uppborrad källardörr. Klippt upp hänglåset flertalet förråd. Tillgripit bl.a. skid- 

vinterkläder samt cykel. 

  

Liljeholmen/ Årstadal:  

Ett inbrott i lägenhet. Uppbruten dörr. Enligt ett vittne kan det varit fyra gär-

ningsmän som tagit sig in via innergården. Okänt tillgripet gods. 

Fem anmälningar om inbrott i källarförråd, varav fyra är på samma adress, 

Sjöviksvägen. Modus var att gärningsmännen brutit först ett kodlås för att se-

dan, inne i utrymmet klippa hänglåsen till källarförråden. Eventuellt kan en 

svart VW skåpbil sättas i samband med inbrotten. 

 

Fruängen: Inga inbrott 

 

Västertorp: Inga inbrott 

 

Hägerstensåsen:  

Två försök till inbrott i lägenhet. En anmälan om att cylinderlåset var öppet, 

dock var ”polislåset” fortfarande låst.  

En anmälan om att okänd gärningsman försökt bryta upp lägenhetsdörren men 

ej lyckats. 

En anmälan om inbrott i källarförråd. Nycklar tillhörande bostadsrättsför-

eningen tillgreps. 

 

Midsommarkransen: Inga inbrott 

 

Västberga: Inga inbrott 

 

9 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i augusti 2018 
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10 prickar i kartan, 1 av dessa prickar är ej brott vid närmare granskning av anmälningarna. 

 

  

Kom ihåg! 
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till 

platsen för teknisk undersökning. Ju snabbare vi får kännedom om brottet 

desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni 

pratat med polis! 

 

Hur kontakta Polisen!?! 

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand 

kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare 

som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisat-

ion till de som kan vara berörda av tipset. 

 

Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses 

vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall 

det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla 

upp direkt. T.ex. några som ni tror rekar för brott i ert område.  

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se


  6 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2018-08-17  

 

 

Felanmälan och synpunker om trafik och utemiljö             

Tillsammans kan vi förbättra vår stadsmiljö. Tyck till och gör din felanmälan 

när du vill och var du vill. Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin 

tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Du 

kan till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering eller 

skadegörelse. Felanmälan kan göra genom;  

 Telefon: 08- 651 00 00 

 Stockholms stads e-tjänst: 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/  

 Tyck till-appen (ladda ner appen i din telefon) 

  
                                                                                                     

För mer information om detta hänvisas till Stockholms stads hemsida om Tra-

fik och stadsplanering, se ovan länk. 

 

 

Ta hand om varandra så hoppas vi på en härlig höst! 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/

