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Polisregion Stockholm
LPO Skärholmen

Grannsamverkan i Skärholmens
Lokalpolisområde
Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och
Hägersten/Liljeholmen!
Många av er har säkert likt oss Kommunpoliser kommit tillbaka från semestrar
och börjat jobba igen. Hur skönt det än är med semester så brukar ordspråket
”borta bra hemma bäst” stämma ganska bra. Men som vanligt i semestertider
kan det ju också vara förknippat att man kommer hem och möts av att man
haft inbrott i sin bostad, vilket, till viss del, tyvärr stämmer ganska bra in på
många av de inbrott vi haft under juli månad.
Tyvärr ser vi även en liten ökning, juli 2019, jämnfört med juli 2018.
Länet:
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 347 inbrott i bostäder, varav 243 är
inskrivna som fullbordade. I 15 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (23 olika personer).
Allmänna förebyggande tips, att påminna om!
• Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder. Ha även
dörren låst fast du är hemma.
• Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren, så att
tjuven inte kan använda sig av låsslunga.
• Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som inbrottsverktyg.
• Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och ev. radio.
• Glöm inte att berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan hjälpa till
att ha koll på din bostad, det ska inte behöva vara långa brottstider utan grannar som går runt ditt hus bör upptäcka ev skador inom ett par dagar. Upplys
dem även om det är någon annan som ska ha tillgång till din bostad under
bortavaron.
• Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor m.m.
på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att hitta värdesaker!
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• Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och fotografera eller
filma dina värdesaker. Läs mer på www.polisen.se
• Glöm inte att skriva upp tillverkningsnummer/ram-nummer/IMEI-nummer
etc. (IMEI-nr på mobiltelefonen= tryck *#06#)
• Se över bostadens skalskydd, var skulle du ta dig in om du var tjuv? Åtgärda
främst den insynsskyddade sidans lås och belysning om du måste prioritera.
• Gällande personer som ringer på dörren utan att kunna uppge ett legitimt skäl
eller beter sig märkligt när man upptäcker att någon är hemma - Misstänker du
att personen rekognoserar för inbrott, observera vart personen tar vägen och
meddela polisen direkt.
• Installera/aktivera eventuell spårningsfunktion i mobiltelefoner och surfplattor. Och meddela polisen att funktionen finns, vid ett eventuellt inbrott eller en
stöld.

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen
Juli

2019

3
10
2
4
14
38

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

2018
2
8
0
0
16
26

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

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

Vårberg
0
2
0
0
0

Skärholmen Sätra
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0

Bredäng
0
3
0
1
0
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MälarlarHäger- Aspudden
höjden sten

Gröndal

Liljeholmen
och Årstadal

Fruängen

Västertorp

Hägerstensåsen

Midsomarkransen

Västberga

0

Fullbordat inbrott
villa/radhus

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Fullbordat lägenhet

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
2

1
0

1
0

Försök lägenhet

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

Inbrott källare/vind

0

0

6

0

1

1

0

3

0

1

Försök villa/radhus

Stadsdelar i lokalpolisområdet
Vårberg: Två inbrott i lägenhet. Vid det ena var det ingen åverkan, så oklart
modus. Vid det andra observerades tre misstänkta gärningsmän, som tillgrep
ett kassaskåp. Ingen gripen.
Skärholmen: Ett inbrott i lägenhet. Ytterdörr uppbruten, smycken samt kontanter tillgreps. Vid ett av de två källarinbrotten stals en elscooter.
Sätra: Inga inbrott
Bredäng: Tre inbrott i lägenhet. Vid ett hade målsägaren inte varit hemma på
tre månader samt att det troligen inte hade tillgripits något gods. Vid ett var
ytterdörren uppbruten och mediciner tillgreps.
Mälarhöjden: Inga inbrott
Hägersten/Axelsberg: Inga inbrott
Aspudden: Ett försökt till inbrott i lägenhet. Sex inbrott i källarförråd, dessa
på olika adresser. Samtliga har fått sina hänglås uppklippta. Två cyklar, vintersports utrustning samt ryggsäck tillgreps.
Gröndal: Ett inbrott i lägenhet. Uppbruten ytterdörr. Oklart tillgripet gods.
Liljeholmen/ Årstadal: Ett Inbrott i källarförråd, där det tillgreps två cyklar.
Fruängen: Ett inbrott i källarförråd, oklart tillgripet gods.
Västertorp: Ett försök till inbrott i lägenhet.
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Hägerstensåsen: Tre inbrott i villa. Vid ett, är det pågående, då målsägaren
kommer hem. Två gärningsmän flyr från platsen samt slår till målsägaren i
huvudet med ett föremål. Ingen gripen.
Vid ett, ett badrumsfönster som var uppbrutet. Oklart tillgripet gods.
Ett inbrott i lägenhet. Tillgripet en dator.
Två försök till inbrott i villa samt ett försök till inbrott i lägenhet.
Tre inbrott i källarförråd. Hänglås klippta. Vinterkläder samt tält tillgripet.
Midsommarkransen: Ett inbrott i lägenhet. Ytterdörr uppbruten. En dator
hade tillgripits.
3 inbrott i källare, varav två på samma adress.
Västberga: Ett inbrott i lägenhet. Uppbruten ytterdörr. Tv, surfplatta samt
pass var tillgripna.
Ett inbrott i källarförråd. Oklart om något tillgripits.

19 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i juli 2019

RAR: 19 anmälningar - 19 prickar i kartan (19unika brottskoder, varav 0 saknar koordinater, totalt 19 brott)
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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 organisation 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/
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.

Skärholmspolisen önskar er en fortsatt trevlig sommar!

