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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Vi befinner oss i period då vi kan förvänta oss att inbrotten ökar men gläd-

jande nog kan vi se att så inte är fallet. Inbrotten fortsätter att sjunka mot tidi-

gare månader och betydligt lägre än de senaste åren under juni månad. Denna 

månad har vi endast haft 4 fullbordade inbrott i vårt lokalpolisområde, en fan-

tastisk siffra även om vi önskar den vore noll. Det är fortfarande källarinbrot-

ten som toppar listan vilket vi skrev lite mer om förra månaden. Påminner igen 

om att se över ditt lås och framförallt vad du förvarar i källaren. En målsägare 

blev av med dyra märkesvinterjackor vilket alla förlagsbolag inte betalar ut 

ersättning för. Så tänk efter vad ni förvarar i era förråd för er egen skull. 

 

Förbebyggande åtgärder 

Under sommaren är det inte mörkret, utan grönskan och längre bortavistelser 

som är de mest ”inbjudande” faktorerna för inbrottstjuven.  

Buskar: Skall trimmas så att de är lägre än underkant på fönster på 

bottenvåning.  

Träd: Trädkoronan skall trimmas så att den är i höjd med- eller högre än 

överkant på bottenvåningens fönster.  

Staket: Ett lågt staket markerar tydligt tomtgräns, men försvårar inte insynen.  

Insyn: Bottenvåningens fönster skall, om möjligt vara fullt synliga.  

Allmänt intryck: Rent, helt, fräscht, snyggt och prydligt sänder signaler om 

att ”vi bryr oss och har koll”. 
 

Samverka, samverka, samverka! – vi kan inte nog trycka på vikten av att 

hjälpas åt att hålla koll i området. Oavsett om du har någon som kommer och 

vattnar blommorna och kollar posten så har dygnet ytterligare 23+ timmar då 

det är viktigt att en granne, som känner till normalbilden och kan reagera på 

avvikelser, kan hålla lite extra koll på din bostad.  
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Cykel stölder 

I sommartider tillgrips tyvärr också en hel del cyklar. Bara i juni månad har 

det anmälts 71 cykelstölder i vårt lokalpolisområde, även detta är en betydligt 

mindre siffra än förra året samma månad då det tillgreps 124 cyklar. Många av 

dessa har anträffats och återlämnats till sin rätta ägare. För att öka dina chanser 

att få tillbaka cykeln om den blir stulen eller ännu hellre minska risken att bli 

av med den följer några goda råd nedan: 

 

Så minskar du risken att få din cykel stulen 

 Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg lite pengar på ett or-

dentligt certifierat lås. 

 Lås fast cykeln i ett fast objekt, helst i både ram och båda hjulen. 

 Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten. 

 I offentlig miljö, skruva loss sadeln så den inte blir stulen, dessutom 

blir cykeln blir mindre attraktiv att stjäla. 

 Lämna cykeln på upplysta platser med insyn så ökar chansen att någon 

kan se ett stöldförsök och skrämma iväg tjuven. 

 Skriv ner ramnumret på cykeln. Om cykeln blir stulen kan du ange 

numret till polisen och de får lättare att identifiera just din cykel. För 

att göra det enklare för dig och oss att få tillbaka din cykel så har poli-

sen tagit fram ett ”cykelkort” där du fyller i uppgifter på din cykel och 

förvarar den tillsammans med dina andra försäkringspapper. Bifogar 

detta i månadens utskick, vilket även gjorts tidigare 

 DNA-märk din cykel och cykeldelar, det hjälper polisen att binda tju-

ven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den 

blir stulen. 

 Lås batteriet om du lämnar din elcykeln obevakad en kortare stund. Ta 

med batteriet om du ska vara borta längre stunder. 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

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

delsområdena  

 

Juni 2019 2018 

Fullbordat inbrott villa/radhus 1 0 

Fullbordat lägenhet 3 12 

Försök villa/radhus 0 0 

Försök lägenhet 4 2 

Inbrott källare/vind 11 13 

Totalt: 20 30 
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Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2018  

Juni Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 0 0 1 0 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet 0 1 0 0 

Inbrott källare/vind 0 0 0 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 0 1 0 

0 

 

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

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

 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

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

 

Stadsdelar i lokalpolisområdet 

Vårberg: Inga inbrott 

 

Skärholmen: Ett inbrotts försök i lägenhet. Målsägaren befann sig ensam 

hemma i aktuell lägenhet, hörde att någon knackade på ytterdörren men valde 

att inte öppna då man inte kände igen mannen. Mannen knackade och ringde 

på oavbrutet i cirka 5 minuter. Efter en stund hörde målägande att det lät ute 

på balkongen och gick till vardagsrummet för att titta och såg då samma man 

som tidigare stått utanför ytterdörren. Mannen höll i något vasst föremål, men 

försvann iväg när han såg vittnet i bostaden.  

 

Sätra: Ett inbrott i lägenhet, krossat fönster.  

 

Bredäng: Ett inbrott i källare, uppklippt hönsnät. 

 

Mälarhöjden: Inga inbrott 

 

Hägersten: Ett försök till inbrott i lägenhet, målsägaren som befunnit sig 

hemma upptäcke när man skulle lämna bostaden att det nedanför brevinkastet 

låg en låsslunga samt att det syntes rivmärken på brevinkastet. Ingen varit inne 

i lägenheten och dörren fortfarande låst. 

 

Ett inbrott i källare, uppklippt hönsnät och rotat i kartonger, oklart om något 

tillgripits. 
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Aspudden: 3 inbrott i källa varav två av de på samma adress vid samma till-

fälle.  

 

Gröndal: Inga inbrott 

 

Liljeholmen/ Årstadal: Ett inbrott i lägenhet, när målsägaren kom hem stod 

lägenhetsdörren på glänt, skador vidkarmen vid låset efter man brutit upp dör-

ren. Oklart om något tillgripits. 

 

Två inbrott i källare på samma adress. 

 

Fruängen: Inga inbrott 

 

Västertorp: Inga inbrott 

 

Hägerstensåsen: Ett inbrott i lägenhet. Efter att målsägaren blivit rånad och 

bl.a. blivit av med sina hemnycklar upptäcker man senare att något gått in med 

nyckel och letat igenom lägenheten och tillgripit kontanter. 

 

Ett inbrott i villa, uppbruten altandörr. Målsägaren blivit av med smycken 

samt bilnycklar som man sedan använt och tillgripit bilen. 

 

Ett försök till inbrott i lägenhet, man försökte dyrka upp låset men avbröts då 

målsägaren var hemma och skrämde iväg de. 

 

Ett inbrott i källare, uppbrutet hänglås. Enligt målsägaren var även grannens 

förråd uppbrutet men ingen anmälan om det i skrivande stund då detta skedde 

natten mot 1:a juli. 

 

Midsommarkransen: Ett försök till inbrott i lägenhet, 4 gärningsmän har för-

sökt bryta upp lägenhetsdörren samtidigt som målsägaren var hemma. Ett 

vittne hör hur en kvinna skriker från balkongen att någon försöker bryta sig in 

i hennes hem och springer dit och möter då dessa individer som är maskerade 

och blir i samband med det hotad  utan en av gärningsmännen som sedan flyr i 

en  bil. 

 

3 inbrott i källare, varav två på samma adress.  

 

Västberga: Inga inbrott 
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8 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i juni 2019 

 

 
 

 

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.  

 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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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. 

 

 

Skärholmspolisen önskar er en härlig sommar! 

 

/Anna Lindgren, Kommunpolis 

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

