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Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
LPO Skärholmen

Grannsamverkan i Skärholmens
Lokalpolisområde
Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och
Hägersten/Liljeholmen!
Denna månad likt en tid tillbaka har det varit relativt få inbrott i vårt område
vilket vi fortsätter att glädja oss åt. Men med det sagt ska vi inte sluta engagera
oss i vår egen och våra grannars trygghet.
Det enda smolket i bägaren är inbrott i källare och vindsförråd som ligger
högt, 21 stycken.
Det mönster vi kan se är att flera av källarinbrotten har begåtts på samma
adress. Det är ofta så om gärningsmannen väl kommit in i ett hus och ner i
källaren eller upp på vinden så blir det inbrott i fler av förråden vid samma
tillfälle. På en adress i Västberga var det 7 st källarinbrott anmälda. Det är
även så att inbrott i källare och vind upptäcks ofta långt senare. De flesta av
oss besöker ju inte sitt förråd dagligen vilket gör att anmälan kommer till oss
långt senare.
Jag vet att de flesta är bra på att skydda sin bostad men har sämre lås på sitt
förråd. Kan vara värt att kolla upp hur ditt ser ut så du försvårar för eventuella
gärningsmän.
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Sommar, sommar, sommar!
Sommar och sol, semester, ledighet med lata dagar på stranden, utflykter och
utlandsresor. Visst är det härligt?
Men… vi vet också att de fina siffror vi har nu har en stor risk att bli större
under sommaren.
Spendera därför lite extra tid och energi på förebyggande åtgärder innan ni
lämnar bostaden:









Berätta för någon granne du ska resa bort. Upplys dem om det är någon
som ska ha tillgång till din bostad under bortavaron.
Sätt en timer med oregelbunden tidsinställning på ljus- och ljudkälla.
Be en granne eller bekant att besöka bostaden så ofta det går och göra
någon förändring kring/utanför bostaden (ta undan post, ställa
fram/undan något, hänga tvätt i trädgård/på balkong etc.)
Ha gärna en bil på uppfarten.
Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor, bärbara datorer, mobiltelefoner, kameror m.m. på ett betryggande
sätt.
Montera en låskåpa över vredet på insidan av ytterdörren.
Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som inbrottsverktyg.
Stöldskyddsmärk värdeföremål, t.ex. med märk-DNA samt fotografera
eller filma den. Glöm inte att skriva upp tillverkningsnummer/ramnummer/IMEI-nummer etc. (IMEI-nr på telefonen= tryck *#06#)

Just nu är det eldningsförbud i hela Stockholm och det kommer det vara ett
tag till framöver.
På http://www.storstockholm.brand.se/ kan du lätt kontrollera om det råder
eldningsförbud eller inte. Här får du även många bra tips om vad du bör tänka
på när du planerar att grilla utomhus.

Grannsamverkan hjälper!
En ny undersökning som för första gången gjorts i Sverige, visade att bostadsrelaterade brott sjönk med 36% i områden som starta Grannsamverkan senaste
2 åren, jämfört med områden som ej startat Grannsamverkan där det sjönk
med 8%. Mer om undersökningen kan du läsa här:

https://samverkanmotbrott.se/detta-ar-grannsamverkan/

3
Polisregion Stockholm
LPO Skärholmen

2019-06-18

Sammanfattning av inbrott maj 2019
Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen
Maj

2019

2018

0
7
0
6
21
34

Fullbordat inbrott villa/radhus
Fullbordat lägenhet
Försök villa/radhus
Försök lägenhet
Inbrott källare/vind
Totalt:

5
10
1
4
6
26

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2019
Maj
Fullbordat inbrott villa/radhus
Fullbordat lägenhet
Försök villa/radhus
Försök lägenhet
Inbrott källare/vind

Mälarhöjden

Februari

Hägersten
/Axels Aspud
berg
den

0
0
0

0
0
0

Försök lägenhet

0

Inbrott källare/vind

0

Fullbordat inbrott villa/radhus
Fullbordat lägenhet
Försök villa/radhus

Vårberg
0
1
0
1
0

Gröndal

Skärholmen Sätra
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1

Liljeholmen
och
FruÅrstadal ängen

Västertorp

Hägerstensåsen

Bredäng
0
0
0
0
0

Midsommarkransen

Västberga

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
1

0

1

1

0

1

0

1

0

4

2

0

0

1

4

3

9

Vårberg: Ett inbrott i lägenhet, krossat sovrumsfönster på markplan. Tillgripit
pass, smycken, dator. Ett försök till inbrott i lägenhet, avbrutits då det var personer hemma.
Skärholmen: Ett inbrott i lägenhet, ingång genom fönster. Tekniker gjorde
skospårssäkring. Tillgripit dator, kontanter, smycken. Ett källarinbrott, där
tillgreps verktyg, maskiner.
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Sätra: Ett inbrott i lägenhet. Även här ingång genom fönster. Ett försök, skador på lägenhetsdörr. Tillgripit kontanter, smycken. Ett källarinbrott, tillgripit
kläder.
Bredäng: Inga inbrott.
Mälarhöjden: Inga inbrott.
Hägersten/Axelsberg: Inga inbrott.
Aspudden: Ett försök till inbrott i lägenhet. 4 st källarinbrott varav 2 st på
Schlytersvägen.
Gröndal: Ett inbrott i lägenhet, där balkongdörren var uppbruten. Tillgripit
utemöbler. 2 källarinbrott, tillgripit en elcykel.
Liljeholmen/Årstadal: Ett fullbordat i lägenhet samt ett försök. Målsäganden
var hemma och avbröt.
Fruängen: Ett försök i lägenhet.
Västertorp: Ett fullbordat i lägenhet, där sovrumsfönster krossats. Tillgripit
klocka samt guldhalsband. Ett inbrott i källare, där däck tillgreps.
Hägerstensåsen: Ett inbrott i lägenhet samt ett försök. Brytmärken på altandörr. Tillgripit dator, verktyg.
Midsommarkransen: 3 inbrott i källarförråd. Okänt tillgripit gods.
Västberga: Ett försök till inbrott i lägenhet. 9 inbrott i källarförråd varav 7 st
på Västbergaallé 20- 22. Inbrotten blev avbrutna då ett vittne larmade och gärningsmännen avvek i en vit arbetsbil. Polis tog gods i beslag.
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7 fullbordade inbrott i villor/radhus och lägenheter samt 6 försök till inbrott i lägenhet under maj 2019

När?
De flesta inbrotten har i huvudsakligen skett dagtid, men några på helgkvällar.
Kom ihåg att försök få ditt hem att se ”bebott” ut även om du inte är hemma.

Modus
De flesta av inbrotten har skett genom att man brutit upp lägenhetsdörr alt altandörr. Vid något tillfälle har man också tagit sönder ett fönster för att ta sig in
den vägen. Ett annat modus som vi sett en ökning av och som man varnat för
inifrån city är att man använder sig av en s.k. låsslunga. Man sticker in ett verktyg genom dörrens brevinkast och vinklar sedan upp verktyget mot låsvredet på
dörrens insida där dörren sedan öppnas.
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Detta inbrott kan förebyggas med två åtgärder:
1. Montera en skyddskåpa över vredet på dörrens insida.
2. Montera antingen ett säkert/skyddat brevinkast eller så monterar du en säkerhetsbrevlåda på dörrens insida.
Alternativt sätter du och dina grannar in dörrar utan brevinkast och sätter säkra
postlådor i fastighetens entré.
Gör det inte lätt för tjuven.

Stulet gods
Det är fotfarande mestadels kontanter och smycken/klockor som tillgrips, men
även datorer, tv-spel, I-pad, cyklar m.m

Länet
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 229 inbrott i bostäder, varav 147 är
inskrivna som fullbordade. I 11 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (14 olika personer), I maj förra året anmäldes 480 inbrott i bostäder,
varav 356 var inskrivna som fullbordade.

Tips på förebyggande åtgärder







Se över fönster och dörrlås.
Sätt en kåpa över dörrvredet på insidan så att gärningsmannen inte kan
använda en så kallad slunga.
Ta bort objekt på tomten som kan användas som stege
Arbeta aktivt med grannsamverkan.
Vid pågående polisinsats vid inbrott, undvik att gå på brottsplatsen för
att underlätta för hundpatrull.
DNA-märk på dina värdesaker.

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 kontaktar jag 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 organisation till de som kan vara berörda av tipset.
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses
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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 Trafik och stadsplanering, se ovan länk.

Vi har nämnt det förut men det förtjänas att upprepa, surfa gärna in på
www.samverkanmotbrott.se

Lokalpolisen Skärholmen önskar er en härlig
sommar!

