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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Vi ser en stor ökning av bostadsinbrott i november månad jämnfört med 

oktober. Fortfarande är nivåerna mindre än samma period förra året 

men vi tillsammans måste motverka den negativa trenden. 

 

De mörkaste månaderna är här; 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 reagera om ni ser något avvikande. Tack på förhand 

för ett gott samarbete! 

 

Det är fortfarande nyfikna grannar som är största bidragande faktorn till att 

inbrott avbryts och endast stannar vid försök eller i bästa fall inget alls. Så 

fortsätt att prata med personer ni möter på er gata, ert kvarter och ert trapphus. 

Det räcker med ett Hej! och en blick på personen ansikte för att en tjuv ska 

känna sig bränd och välja att lämna området.  

 

Vid inbrotten från november och 2018 har det vanligaste tillvägagångssättet 

vid lägenheter varit att klättra upp på en balkong och bryta upp balkongdörren. 

Oftast på de lägre balkongerna. Även i villor har gärningspersonerna använt 

sig av ingång via balkongdörr. Vi kan även se att gärningspersonerna vid flera 

inbrott har brutit upp fönsterkarm och tagit sig in i lägenheten/villan genom 

fönstret. Endast vid ett fåtal tillfällen har gärningspersonerna brutit upp ytter-

dörren. 

 
 

SAMMANFATTNING  

Gällande anmälningar november 2018  

62 anmälningar gjorda i nov totalt, varav 49 är fullbordade och 13 som stannat 

vid försök.  

Villa/radhus: 9 fullbordat, 4 försök. Lägenheter: 40 fullbordade, 9 försök. 

Förra året samma period anmäldes 103 inbrott varav 81 var fullbordade. 
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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-

väskor. Jag vill påminna om att se över sin hemförsäkring så att de saker som 

förvaras i förråd ingår i det försäkrade beloppet. Tänk även på att försäkringsbo-

lagen inte ersätter någon större summa när det gäller kontanter. Förvara ALDRIG 

dina spar- eller semesterpengar hemma. 

 

 

 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

Här kommer lite statistik och info för julimånad uppdelad i de två stads-

delsområdena  

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2018  

November Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 5 0 

Fullbordat lägenhet 1 5 10 2 

Försök villa/radhus 0 1 1 1 

Försök lägenhet 2 0 1 2 

Inbrott källare/vind 2 0 0 2 

 

 

 

 

 

 

November 2018 2017 

Fullbordat inbrott villa/radhus 9 19 

Fullbordat lägenhet 40 62 

Försök villa/radhus 4 9 

Försök lägenhet 9 13 

Inbrott källare/vind 17 42 

Totalt: 79 145 
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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 2 0 2 

Fullbordat lägenhet 0 0 6 2 3 6 0 2 3 0 

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

 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Inbrott källare/vind 0 0 0 3 4 0 1      4 1 0 

 

 

 

 

49 st fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i 

November 2018 (17 st inbrott i källare/vind, ej utmärkta på 

kartan) 
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Stadsdelar i lokalpolisområdet 

 

Vårberg: Ett inbrott i lägenhet. Bruten balkongdörr på bottenvåning. Dator 

och smycken tillgripet. 

 

Skärholmen: 5 inbrott i lägenhet.  3 st av dessa på Ekholmsvägen, bottenvå-

ning. Krossade altanfönster, även uppbrutna altandörrar. Tillgripet gods 

smycken, klocka och dator, kontanter samt pass. 

 

Sätra: Gillsätragränd och Eksätravägen drabbade av så kallade ”dubbelbryt”, 

gärningspersoner har gjort inbrott i två intilliggande fastigheter.  

5 inbrott i radhus/villa. Vi flertalet anmälningar har målsäganden varit bortrest. 

Uppbrutet fönster på bottenvåning i anslutning till balkongen. Tillgripet gods 

en dator, smycken. 

10 inbrott i lägenhet. Ofta har gärningspersoner tagit ur hela glaskassetten till 

fönstret.  

 

Bredäng: 2 inbrott i lägenhet på bottenvåning. Gärningsmannen har brutit upp 

fönsterkarmen och öppnat fönstret, kontanter har tillgripits. 

 

Mälarhöjden: Inga inbrott 

 

Hägersten: Inga inbrott 

 

Aspudden: 6 inbrott i lägenhet. Sigurd rings gata samt Torsten Alms gata 

främst drabbade. Även här har gärningspersoner tagit sig in via balkongdörr 

eller fönster på bottenplan. Smycken, dator kontanter tillgripet. 

 

Gröndal: 2 inbrott i lägenhet. Målsäganden var bortresta över helg, gärnings-

personer tagit sig in via balkongdörr på markplan, samt fönster på markplan. 

Kontanter, macbook, smycken tillgripna. 

 

Liljeholmen/ Årstadal: 3 inbrott lägenhet. Gärningspersoner har lyft ur glas-

kassetten. Okänt tillgripet gods. 

 

Fruängen: 6 inbrott i lägenhet. Elin Wägners gata drabbad av 2. En balkong 

på markplan samtliga andra har gärningspersoner gått in via fönster, även 

dessa på markplan. Tillgripet gods; smycken pass kontanter. 

 

Västertorp: 1 inbrott källare/vind. 
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Hägerstensåsen: 2 inbrott i radhus/villa samt 2 i lägenhet. Även här är tillvä-

gagångssättet via balkong på markplan samt krossat altanfönster på markplan. 

Okänt tillgripet gods. 

 

Midsommarkransen: 3 inbrott i lägenhet. En av få anmälningar där gär-

ningspersoner brutit ytterdörr. De andra två, fönster på bottenvåning. Okänt 

tillgripet gods. 

 

Västberga: 2 inbrott i villa. Gärningspersoner har krossat rutan på källarföns-

ter samt tagit ur en fönsterkassett. Tillgripit smycken och kontanter.  

 

  

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

www.samverkanmotbrott.se 

  

 

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! 

http://www.samverkanmotbrott.se/
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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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! 

 Lokalpolisen Skärholmen önskar alla en riktigt god jul och ett 

gott slut! 

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

