
 
 1 (7) 

   
    

    

Polismyndigheten 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

Kommunpolisen 

  

 

 

L Utskick för december månad 2018.docx 

Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Samma nivå av bostadsinbrott i december månad jämnfört med novem-

ber, d.v.s. hög. Fortfarande är nivåerna mindre än samma period förra 

året men vi tillsammans måste fortsätta 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 december 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. 

 
 

VIKTIGT! Efter ett inbrott är det viktigt att så snart som möjligt komplettera 

polisanmälan med uppgifter om det tillgripna godset. Exempelvis mobiltelefo-

ners unika IMEI-nummer (15st siffror du får fram genom att slå *#06# Gör det 

redan idag, ta en skärmdump och maila till dig själv så att du har det för fram-

tida behov!), tillverkningsnummer på elektronik, uppgifter om märkning på 

smycken, kläder och så vidare.  
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LÄNET  
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 826 inbrott i bostäder, varav 656 är 

inskrivna som fullbordade. I december förra året anmäldes 1108 inbrott i bo-

städer, varav 862 inskrivna som fullbordade. Fortfarande en minskning i hela 

länet vilket är positivt totalt sett för månaden, men det är väldigt många hus-

håll som drabbats under just jul- och nyårshelgerna. 
 

SAMMANFATTNING  

Gällande anmälningar december 2018  

49 anmälningar gjorda i nov totalt, varav 39 är fullbordade och 10 som stannat 

vid försök.  

Villa/radhus: 9 fullbordat, 1 försök. Lägenheter: 30 fullbordade, 9 försök. 

Förra året samma period anmäldes 85 inbrott varav 72 var fullbordade. 

 

STULET GODS 

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

smycken, klockor, kontanter, elektronik som datorer. Även pass är en efter-

traktad värdehandling. Vid två tillfällen har mindre värdeskåp tillgripits.Från 

förråden har det stulits kläder, resväskor. Jag vill påminna om att se över sin 

hemförsäkring så att de saker som förvaras i förråd ingår i det försäkrade be-

loppet. Tänk även på att försäkringsbolagen inte ersätter någon större summa när 

det gäller kontanter. Förvara ALDRIG dina spar- eller semesterpengar hemma. 

 

 

 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2018 2017 

Fullbordat inbrott villa/radhus 9 18 

Fullbordat lägenhet 30 54 

Försök villa/radhus 1 3 

Försök lägenhet 9 10 

Inbrott källare/vind 20 20 

Totalt: 69 105 
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Här kommer lite statistik och info för december månad uppdelad i de två 

stadsdelsområdena  

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2018  

November Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 5 1 1 0 

Fullbordat lägenhet 3 1 7 2 

Försök villa/radhus 0 0 1 0 

Försök lägenhet 0 1 2 1 

Inbrott källare/vind 1 0 2 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 1 1 0 0 

Fullbordat lägenhet 0 0 1 2 2 3 4 1 2 2 

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

 
0 0 0 1 2 0 2 3 0 0 

Inbrott källare/vind 0 1 0 1 9 2 1      1 2 0 
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49 st fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i 

December 2018 (3 st prickar på kartan visade sig ej vara brott) 

 

 

 
 

 

 

 

Stadsdelar i lokalpolisområdet 

 

Vårberg: 5 inbrott i villa/radhus. Framförallt Johannesdal som är drabbat. 

Tillvägagångssätt är liknande, bruten altandörr eller fönster på baksidan utav 

fastigheten. Pass, kontanter, kamera, smycken tillgripet. Även ett mindre vär-

deskåp. 

3 inbrott i lägenhet. Nedrebotten, fönster uppbrutet. Oklart vad som tillgripits. 

 

Skärholmen: 1 inbrott i villa/radhus. Balkongdörr uppbruten. Tillgripit guld 

och smycken. 1 inbrott i lägenhet, bottenvåning. Tillgripet gods dator, kontan-

ter. 

 

Sätra: 1 inbrott i villa/radhus. Balkongdörr uppbruten. Kamera samt smycken 

tillgripna. 
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7 inbrott i lägenhet. Nedre botten, altandörrar samt fönster uppbrutna. Tillgri-

pet gods, smycken, dator, elektronik. 

Värt att nämna är att en gärningsman blev gripen utav polis under ett pågående 

inbrott. 

 

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

en fönsterruta på balkongdörr. Kontanter har tillgripits. 

 

Mälarhöjden: Inga inbrott 

 

Hägersten: Inga inbrott 

 

Aspudden: 1 inbrott i lägenhet. Nedre botten, en fönsterruta uppbruten. Till-

gripit guld. 

 

Gröndal: 2 inbrott i lägenhet. Gärningsmännen har brutit upp lägenhetsdörr, 

samt altandörr. Tillgripit smycken, dator, guld. 

 

Liljeholmen/ Årstadal: 2 inbrott lägenhet. Gärningspersoner har brutit upp en 

balkondörr samt ett fönster. Tillgripit guld, kontanter, dator.  

Sjöviksbacken samt Lövholmsvägen drabbade utav flertalet källarinbrott. 

Samtliga med klippta hänglås. För att komma in till källarförråden behövs kod 

samt nyckeltagg, för att komma förbi två dörrar. Inga brytmärken på dessa 

dörrar. Tillgripet vinterjackor, friluftsutrustning, sportutrustning. 

 

Fruängen: 3 inbrott i lägenhet. Ada Nilssons gata drabbad av samtliga. Ett 

dubbelinbrott i samma trapp. 2. Tillgripet gods; smycken pass klocka, kontan-

ter. 

 

Västertorp: 1 inbrott i villa/radhus. Fönster på baksidan utav fastigheten upp-

bruten. 4 inbrott i lägenhet, balkong dörr samt balkong fönster. Tillgripet guld, 

smycken, kontanter. 

 

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

gagångssättet via balkong på markplan samt krossat altanfönster på markplan. 

Tillgripet gods, kontanter, pass, guld samt ett värdeskåp. 

 

Midsommarkransen: 2 inbrott i lägenhet. En av få anmälningar där gär-

ningspersoner brutit ytterdörr, säkerhetsdörr. Tillgripet pass. 

 

Västberga: 2 inbrott i lägenhet. Balkongdörr uppbruten på bägge. Tillgripet 

smycken. En innekatt försvann vid tillfället.  
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Vi har nämnt det förut men det förtjänas att upprepa, surfa gärna in på 

www.samverkanmotbrott.se 

  

 

Vad är egentligen grannsamverkan, och hjälper det?!  
Förutom att man byter kontaktuppgifter med sina grannar, hänger upp  

skyltar och dekaler om att man har GSV, samt förmedlar ut polisens  

månadsbrev så är ju det viktigaste att man försöker följa de tips och råd  

som ges inom konceptet. ALLA som är med i en grannsamverkangrupp, bör ta 

sig tid att se dessa filmer:  

https://samverkanmotbrott.se/informationsfilmer-svenska/# De finns även tex-

tade på engelska, somaliska och arabiska. 

 

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/  

http://www.samverkanmotbrott.se/
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! 

 Lokalpolisen Skärholmen önskar alla en god fortsättning med 

förhoppning om ett inbrottslugnt 2019! 


