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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

Fortfarande låga siffror gällande inbrott i oktober månad, vilket är glädjande. 

Dock vill vi givetvis ha ännu lägre siffror! Jämnfört med oktober förra året är 

det stor skillnad. 

Dock måste vi ta i beaktande att 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 

inbrottstjuv – 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! 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2018 2017 

Fullbordat inbrott villa/radhus 4 10 

Fullbordat lägenhet 10 50 

Försök villa/radhus 0 9 

Försök lägenhet 6 10 

Inbrott källare/vind 10 28 

Totalt: 30 107 
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Här kommer lite statistik och info för julimånad uppdelad i de två stads-

delsområdena  

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2018  

oktober Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 1 0 

Fullbordat lägenhet 0 2 2 1 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet 0 0 0 0 

Inbrott källare/vind 0 0 0 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 0 0 0 0 0 1 

Fullbordat lägenhet 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 

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

 
0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 

Inbrott källare/vind 0 0 0 4 1 1 2      0 1 1 

 

Stadsdelar i lokalpolisområdet 

Vårberg: Inga inbrott 

 

Skärholmen: 2 inbrott i lägenhet. Vid ett av dem har gärningsmannen krossat 

altanfönster tillgripet gods smycken, klocka och dator. Vid det andra har gär-

ningsmannen brutit upp lägenhetsdörren med kofot och tillgripit smycken och 

kontanter. 

 

Sätra: 1 inbrott i radhus, uppbrutet fönster på övervåningen i anslutning till 

balkongen. Tillgripet gods en dator. 

 

2 inbrott i lägenhet. Vid ett av dem har gärningsmannen krossat köksfönstret 

med en sten som låg kvar på golvet i köket, oklart vad som tillgripits. Vid det 

andra inbrottet har gärningsmannen brutit upp lägenhetsdörren och tillgripit 

smycken. En granne har hört ljud från aktuell lägenhet men reagerade inte då 

man tänkte att grannen renoverade. 
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Bredäng: 1 inbrott i lägenhet. Gärningsmannen har brutit upp fönsterkarmen 

och öppnat fönstret, okänt vad som tillgripits. 

 

Mälarhöjden: 2 inbrott i radhus. Vid ett av dem har gärningsmannen klättrat 

upp på balkongen och krossat en ruta, okänt vad som tillgripits. Vid det andra 

inbrottet har gärningsmannen brutit upp fönsterkarmen med kofot och tagit sig 

in och tillgripit smycken och en högtalare. 

 

Hägersten: Inga inbrott 

 

Aspudden: 2 inbrott i lägenhet. Vid en av adresserna pågår ett fasadarbete 

varpå byggställningar står uppställda kring fasaden. Gärningsmannen har klätt-

rat upp på denna och brutit upp balkongdörren. Gärningsmannen är kvar i lä-

genheten när målsägaren kommer hem och flyr ut mot balkongen. På flyktvä-

gen tappar gärningsmannen flertalet tillhörigheter som förhoppningsvis kom-

mer ge DNA träff. Gärningsmannen fick med sig en guldring. 

 

 

 

Vid det andra inbrottet har gärningsmannen brutit upp balkongdörren och sen 

låst haspen på ytterdörren så målsägaren inte kunde ta sig in när man kom 

hem. Oklart vad som tillgripits. 

 

2 försök till inbrott. Vid ett av de har man tagit sig in genom en inglasad bal-

kong och sedan försökt bryta upp fönsterkarmen utan att lyckas. Vid det andra 

försöket är målsägaren hemma när han hör att det flertalet gånger plingar på 

dörren. Målsägaren som väljer att inte öppna hör strax efter en kraftig smäll på 

ytterdörren och möter en maskerad gärningsman med kofot i handen. Målsäga-

ren lyckas skrämma iväg gärningsmannen men ser att han inte var ensam utan 

att det i trapphuset står ytterligare 3-4 gärningsmän i trapphuset. Gärnings-

männen flyr innan polisen hinner komma till platsen. 

 

Gröndal: 4 inbrott i källare/vind 3 av dessa har alla varit på samma adress på 

Ljusteröbacken. Endast vid ett av inbrotten kan man se att något blivit stulet 

(väskor)  

 

Liljeholmen/ Årstadal: 3 inbrott lägenhet. 2 av dessa inbrott har varit i 

samma trapphus.  Gärningsmannen har även brutit upp entrédörr till fastighet-

en och sedan brutit upp lägenhetsdörrarna. Kontanter tillgripna. Övrigt inbrott 

har man krossat en ruta, oklart vad som tillgripits. 

 

1 försök till inbrott i lägenhet. En granne uppmärksammar hur en gärningsman 

försöker ta sig in genom ett fönster, när han skriker till avviker gärningsman-
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nen. Man kan senare konstatera att gärningsmannen försökt elda sönder låset 

till fönstret. 

 

1 inbrott källare/vind, cykel tillgripen.  

 

Fruängen: 1 inbrott källare/vind, vinterdäck tillgripna. 

 

Västertorp: 2 inbrott källare/vind på samma adress på Vasaloppsvägen. 

 

Hägerstensåsen: Inga inbrott 

 

Midsommarkransen: 3 försök till inbrott lägenhet. Vid ett av försöken hör 

målsägaren ljud utanför dörren, när hon tittar ut står en mansperson med verk-

tyg i handen och mixtrar med låset. Ett av de andra försöken hänger ihop med 

att målsägaren tidigare på dagen haft inbrott i sitt klädskåp på SATS Liljehol-

men och där blivit av med nycklar mm. När målsägaren senare befann sig i 

lägenheten ringde det på dörren och en för henne okänd mansperson stod utan-

för dörren och sa sig vilja lämna tillbaka några tillhörigheter han hittat slängda 

i Liljeholmen. Denne person kunde senare gripas och kopplas till ytterligare en 

bilstöld där målsägaren blivit av med nycklar från klädskåp på träningsanlägg-

ning. 

 

 1 inbrott källare/vind, verktyg, resväska, skidor, stavar, pjäxor mm tillgripet. 

 

Västberga: 1 inbrott i villa. Gärningsmannen har krossat rutan på balkongdör-

ren och tillgripit smycken och kontanter.  

 

1 inbrott källare/vind, oklart om något tillgripits.  
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20 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i oktober 

2018 (10 st inbrott källare/vind ej utmärkta på kartan) 

 
 

16 prickar i kartan, 3 av dessa prickar är ej brott vid närmare granskning av 

anmälningarna. 
 

  

 
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!  

http://www.samverkanmotbrott.se/


  6 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2018-11-05  

 

 

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.  

 

 

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/  

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/
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 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 och njut av det sista av sommaren! 


