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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 
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.  

 

Det som utmärker denna månad är det stora antalet inbrott i källarförråd och 

att utmärkande tillgripet gods är vinterhjul samt vinterkläder/jackor. 

 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

 

 

Oktober 2019 2018 

Fullbordat inbrott villa/radhus 3 4 

Fullbordat lägenhet 16 10 

Försök villa/radhus 2 0 

Försök lägenhet 5 6 

Inbrott källare/vind 33 10 

Totalt: 59 30 
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Här kommer lite statistik och info för julimånad uppdelad i de två stads-

delsområdena  

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2019  

oktober Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 1 0 

Fullbordat lägenhet 2 0 0 2 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet 1 0 2 1 

Inbrott källare/vind 2 3 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

Mälar-

lar-

höjden 

Häger-

sten 

Aspudden Gröndal 
Liljeholmen 

och Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsomar-

kransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott 

villa/radhus 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

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

 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Inbrott källare/vind 0 0 3 2 4 0 2      11 2 3 

 

Stadsdelar i lokalpolisområdet 

 

Vårberg: Två inbrott i lägenhet. Vid ett var ett fönster öppet på bottenvåning-

en, där tillgreps 2 st datorer. Vid det andra, som var kopplat larmbolag, till-

greps guld och smycken. Där har dock polisen film på gärningsmännen, som 

var 3-4 i antal, att jobba vidare med.  

Ett försök till inbrott i lägenhet på natten, där två st gärningsmän blev avbrutna 

utav lägenhetsinnehavaren. 

Två st inbrott i källarförråd. Klippt hänglås på båda. Utombordsmotor, verktyg 

och kläder tillgreps. 

 

Skärholmen: Tre inbrott i källarförråd. Hänglås klippta. Elcykel, skidutrust-

ning, takbox och kläder tillgreps. 
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Sätra: 1 inbrott i radhus. Detta skedde på natten, där gärningsman bröt upp 

altandörr. Gärningsmannen blev påkommen och sprang från platsen, tyvärr 

med gods. Tillgripet, dator och mobil. 

Två st försök till inbrott i lägenhet, där det fanns tydliga brytmärken på dörr, 

och dörrlist, dock ej tagit sig in. 

Ett inbrott i källarförråd, där det tillgreps vinterjackor. 

 

Bredäng: 2 inbrott i lägenhet. Vid båda har gärningsmän brutit upp ytterdör-

ren. Mycket stökigt i lägenheterna, oklart vad som tillgreps. 

Ett försök till inbrott i lägenhet, där det fanns brytskador på ytterdörr. 

 

Mälarhöjden: Ett inbrott i villa. Där gärningsmän tagit sig in via ett sovrums-

fönster och på så sätt initialt undvikit inbrottslarmet. Smycken tillgreps. 

Ett försök tillbrott i villa, där ett källarfönster krossats, dock ej tagit sig in. 

 

Hägersten: Inga inbrott 

 

Aspudden: Tre inbrott i källarförråd. Klippta hänglås. Kläder, skidutrustning, 

musikutrustning samt cykel var tillgripet gods. 

 

 

Gröndal: Två inbrott i lägenhet. Vid ett var fönster uppbrutet, där tillgreps 

smycken. Vid ett var ytterdörren uppbruten, även där tillgreps smycken samt 

klockor. 

Två inbrott i källarförråd. Klippta hänglås. Däck med fälg samt pannlampor 

tillgreps.  

 

Liljeholmen/ Årstadal: Fyra inbrott i källarförråd, på Årstaskogsväg. Olkart 

var som tillgreps. 

 

Fruängen: Tre inbrott i lägenhet. Gärningsmän har brutit upp fönster vid två 

tillfällen. Smycken tillgreps vid ett, oklart vid de andra. 

 

Västertorp: Två inbrott i källarförråd. Klippta hänglås. Vinterhjul och verktyg 

tillgripet. 

 

Hägerstensåsen: Ett inbrott i villa, där gärningsmän krossat ett fönster och 

tillgripit 2 datorer.  

Ett inbrott i lägenhet. Ytterdörr uppbruten. Stor oreda i lägenheten, oklart vad 

som tillgripits. 

Ett försökt till inbrott i villa. Två st gärningsmän tittar in genom fönster. Fil-

made och senare identifierade utav polisen. Misstanke kompletterad i anmälan. 
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Elva st inbrott i källarförråd! Adresser som Kamrerarvägen och Hägerstensvä-

gen har flertalet förråd fått inbrott på samma adress. Vinterkläder och vinter-

däck har tillgripits i flertalet förråd. 

 

Midsommarkransen: Två inbrott i lägenhet. Köksfönster och en köksdörr på 

markplan har gärningsmännen har gärningsmän tagit sig in genom. Dator och 

surfplatta tillgreps. 

Ett försök till inbrott i lägenhet, skador på ett fönster. 

Två inbrott i källarförråd. Klippt hänglås. Cykel och friluftsutrustning till-

greps. 

 

Västberga: Fyra inbrott i lägenhet. Vid samtliga har gärningsmän tagit sig in 

genom ett fönster. Tre av lägenheterna var på bottenplan, en lägenhet ett par 

meter upp. Smycken och datorer tillgreps. 

Tre inbrott i källarförråd. Klippt hänglås. Skidutrustning samt två cyklar till-

greps. 
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26 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa och lägenhet i oktober 

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!)  

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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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 Tra-

fik och stadsplanering, se ovan länk. 

 

 

Ta hand om varandra och ha en trevlig höst! 

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

