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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

Denna månad ser vi en ökning gällande inbrott. Dock mycket lägre siffror än 

förgående år men en markant ökning från augusti månad. Positivt är att flerta-

let har stannat vid försök, att gärningsmännen på ett eller annat sätt blivit av-

brutna i sin brottsgärning.   
Dygnets ljusa timmar blir allt kortare och i takt med att det blir mörkare ökar 

också, tyvärr, bostadsinbrotten. Detta kan vi tydligt se i vår statistik över inbrott.  

Det finns alla anledning att se över sin boendemiljö. Försök att tänka som en in-

brottstjuv – Var är det lättast att ta sig in obemärkt? Var är det tillräckligt mörkt 

för att jag inte ska synas för andra? 

Därför vill vi särskilt be alla i år, att dels ALDRIG lämna sitt hus helt ned-

släckt under de mörka timmarna om man inte är hemma. Dels hjälpa oss att 

vara ute och promenera i våra bostadsområden under hösten/vintern och rea-

gera om ni ser något avvikande. Tack på förhand för ett gott samarbete! 

 

SAMMANFATTNING  

Gällande anmälningar aug 2018  

28 anmälningar gjorda i aug totalt, varav 16 är fullbordade och 11 som stannat 

vid försök. 1 anmälning var ej brott.  

Villa/radhus: 6 fullbordat, 2 försök. Lägenheter: 10 fullbordade, 9 försök. 

Förra året samma period anmäldes 60 inbrott varav 50 var fullbordade. 

  

 

LÄNET 
Totalt i hela Stockholms län har det anmälts 351 inbrott i bostäder. Av dessa var 

259 rapporterade som fullbordade inbrott. Samma period förra året var 645 in-

brott, varav 507 rapporterade som fullbordade.  
 

 

STULET GODS 

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

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

bilnycklar och ett fordon har stulits. Från förråden har det stulits kläder, res-
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väskor och friluftsutrustning. Jag vill påminna om att se över sin hemförsäk-

ring så att de saker som förvaras i förråd ingår i det försäkrade beloppet. Tänk 

även på att försäkringsbolagen inte ersätter någon större summa när det gäller 

kontanter. Förvara ALDRIG dina spar- eller semesterpengar hemma. 

 

Vi har nämnt det förut men det förtjänas att upprepa, surfa gärna in på 

www.samverkanmotbrott.se  

 

Tips på förebyggande åtgärder  
 

Arbeta aktivt med grannsamverkan. Fungerande grannsamverkan gör skill-

nad!  

skalskydd.  

fönster och dörrlås.  

Lås alltid bostaden om ingen är hemma. Även om det rör sig om kor-tare stun-

der.  

– Sätt igång timer med oregelbunden tidsinställ-ning 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 surf-

plattor. Och meddela polisen att funktionen finns, vid ett eventuellt inbrott.  
4 Polisregion Stockholm LPO Skärholmen 2017-11-02  

 
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 per-

sonen rekognoserar för inbrott, observera vart perso-nen tar vägen och meddela 

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 

September 2018 2017 

Fullbordat inbrott villa/radhus 6 21 

Fullbordat lägenhet 10 29 

Försök villa/radhus 2 3 

Försök lägenhet 9 7 

Inbrott källare/vind 10 4 

Totalt: 36 64 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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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 2 0 

Fullbordat lägenhet 0 1 1 1 

Försök villa/radhus 0          1 0 0 

Försök lägenhet 0          0 0 0 

Inbrott källare/vind 1 0 1 0 

 

 

 

 

Mälar-

lar-

höjden 

Häger-

sten 

Aspudden Gröndal 
Liljeholmen 

och Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsomar-

kransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott 

villa/radhus 
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 

Försök villa/radhus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Försök lägenhet 

 
1 0 2 1 1 1 0 2 1 0 

Inbrott källare/vind 0 0 1 0 0 1 0      1 3 2 

 

Stadsdelar i lokalpolisområdet 

 

Vårberg:  

Ett inbrott i förråd. 

 

Skärholmen:  

Ett inbrott i lägenhet, Ekholmsvägen, 3 st gärningsmän blev påkomna, flydde 

till fots, en gärningsman kunde gripas efter hundspårning. Kofot hade använts 

för att bryta ytterdörr. Även ett försök till inbrott i lägenhet. 

 

Sätra:  

Två inbrott i villa. Brytskador på ett fönster på ovan våningen på ett av dem. 

Oklart vad som tillgreps. Ett inbrott i lägenhet, bottenvåning, öppen altandörr. 

Oklart om något tillgreps. 

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

 

Bredäng:  

Ett inbrott i lägenhet. Ytterdörr öppen när målsäganden kom hem, inga bryt-

märken. Kontanter, smycken och pass tillgreps. 
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Mälarhöjden:  

Två inbrott i villa. Anmälan om att okända gärningsmän brutit både vid en 

balkongdörr samt ett krossat källarfönster, oklart vilken väg gärningsmännen 

tog sig in Det tillgreps, förutom dator, klocka ipads, även bilnycklar samt mål-

sägandens bil. Fordonet givetvis efterlyst.Villan var larmad och larmet utlöste 

som det skulle. 

Anmälan om inbrott i radhus. Målsäganden hade varit bortrest, och när målsä-

ganden kom hem stod altandörren öppen. Smycken hade tillgripits. 

Även ett försök till inbrott i villa, samt ett försök till inbrott i lägenhet. 

 

Hägersten: Inga inbrott 

 

Aspudden:  

Två försök till inbrott i lägenhet. En anmälan om att målsägenden vaknade på 

natten av ljud vid balkongdörren. Målsäganden ser en man med ett verktyg 

som bryter på dörren. Målsäganden skrämmer iväg gärningsmannen. 

En anmälan om brytmärken på ytterdörr, men fortfarande låst dörr. 

 

Gröndal:  

Fem inbrott i lägenhet, samt ett försök. Fregattvägen utsatt för tre st. Två av 

dessa i nära anslutning till varandra, samt med samma modus. Kofot har an-

vänts för att bryta upp balkongdörren. Smycken, dator samt klocka tillgreps.  

Det tredje hade gärningsmännen brutit ytterdörren, även här med kofot. Oklart 

vad som tillgreps. 

 

Liljeholmen/ Årstadal:  

Ett inbrott i villa samt ett inbrott i lägenhet. Anmälan om att okänd gärnings-

man brutit upp dörren på baksidan av radhuset. Oklart vad som tillgreps.  

Uppbruten ytterdörr till lägenhet. Målsäganden ej själv på plats, anmält utav 

granne. Även ett försök till inbrott i lägenhet. 

 

Fruängen:  

En anmälan om inbrott i kedjehus. Målsäganden var en kort stund hos grannen 

och när denne kom hem upptäckte han att gärningsmän slagit sönder en ruta i 

entrédörren. Matsilver tillgreps. 

Även en anmälan om försök till inbrott i lägenhet. Gärningsman avbruten när 

målsägaren, som var hemma, skrek. 

En anmälan om källarinbrott. 

 

Västertorp: Inga inbrott 
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Hägerstensåsen:  

En anmälan om inbrott i lägenhet. På nedre botten ett uppbrutit fönster. 

Smycken, dator och kläder tillgreps. Två anmälningar om försök till inbrott i 

lägenhet. Målsäganden har upptäckt brytmärken på ytterdörren. En anmälan 

om inbrott i källarförråd.  

 

Midsommarkransen:  

En anmälan om försök till inbrott i lägenhet. Gärningsman har ryckt i ytterdör-

ren för att försöka ta sig in. Dock lämnat då målsäganden var hemma. 

Tre inbrott i källare. 

 

Västberga: Inga inbrott 

 

27 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i september 

2018 

 

 
 
28 prickar i kartan, 1 av dessa prickar är ej brott vid närmare granskning av anmälningarna. 
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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! 

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! 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/

