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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Våren på ingång och vi rekommenderar er att möta våren utomhus. En 

promenad tillsammans med en granne i omgivningarna kan vara det som 

får inbrottstjuven att avstå från att begå brott just då. Tänk också på att 

om ni ser någon som ni inte känner igen så hälsa på dem och visa att dem 

är synliga. Om inte så skapar ni en god stämning i grannskapet!  

 

Nu när vårtecken börjat komma och märks det på det minskade antalet full-

bordade och försök till inbrott i bostad i lokal polisområdet. Vi kan däremot se 

en tydlig ökning av källarinbrott och vill uppmana er att sprida vidare inform-

ationen om vikten att tänka på vilka ni släpper in i trapphuset. Det är väldigt 

ofta som det inte finns brytmärken på källardörren, men där någon brutit upp 

förrådsdörrar eller klippt galler och lås.  

 

Det vi ser är att man oftast bryter upp balkongdörr eller krossar fönster på bal-

kongdörren och tar sig in. Vid några enstaka tillfällen har man brutit upp ytter-

dörren men inte alls lika vanligt som det varit tidigare. Inte vid något tillfälle 

denna månad har man tagit sig in med låsslunga vilket går i perioder i våra 

områden. 

 

De inbrott som anmälts i februari har främst skett på dagtid och de flesta in-

brottsförsöken stannade vid försök för att nyfikna grannar var där och skrämde 

gärningspersonen samt larmade polisen. Så vi vill tro att Grannsamverkan har 

stärkt civilkuraget hos era boende i vårt område. Ni känner er trygga med hur 

ni ska agera när ni ser något som avviker. Ni har säkerligen spridit er kunskap 

till era vänner och där igenom känner de sig också trygga och kan agera, även 

om de inte har en Grannsamverskaförening i ryggen.  

Bra jobbat! 
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Sammanfattning av februari 2020 

Anmälningar gällande bostadsinbrott under februari 2020 var 29, varav 17 var 

fullbordade och 12 stannade vid försök. Detta är på samma nivå som förra 

året, dock med ett antal fler försök, då det anmäldes 19 bostadsinbrott, varav 

16 var fullbordade och 4 stannade vid försök.  

 

Källarinbrott i området, ser vi en kraftig ökning utav, de senaste månaderna, 

och ökar även jämfört med samma period förra året där det i år är 54 anmäl-

ningarna och förra året var 27 anmälningar. Fruängen, och Elin Wägners gata 

är värst drabbad med 8 st, även Västberga, Hökmossevägen 4 st och Dansba-

nevägen med 3 st. 

 

Stulet gods 

I de anmälningar där målsäganden uppgett tillgripet gods i bostad är det främst 

smycken, kontanter, pass och elektronik som mobiltelefoner, ipads och datorer 

som tillgripits. Från förråden har det stulits däck, jackor, verktyg och sportut-

rustningar, resväskor, barnvagn, mattor och cyklar. Jag vill påminna om att se 

över sin hemförsäkring så att de saker som förvaras i förråd ingår i det försäk-

rade beloppet. 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 

 

 

 

 

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2020  

 

Februari Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 1 0 1 0 

Februari 2020 2019 

Fullbordat inbrott villa/radhus 3 4 

Fullbordat lägenhet 14 12 

Försök villa/radhus 2 0 

Försök lägenhet 10 4 

Inbrott källare/vind 54 27 

Totalt: 83 47 
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Fullbordat lägenhet 2 2 1 2 

Försök villa/radhus 0 0 1 0 

Försök lägenhet 2 1 1 1 

Inbrott källare/vind 0 1 1 3 

 

 

Februari 
Mälar-

höjden 

Hä-

gersten 

Aspud

den 

Grön-

dal 

Lilje-

holmen 

och 

Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsom-

markransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 

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

 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 

Inbrott källare/vind 0 4 2 1 7 11 4 8 3 9 

 

 

 

27 fullbordade inbrott, samt försök till inbrott, i villor/radhus 

och lägenheter under februari 2020 
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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! 

 

Oseriösa hantverkare  
Nu är det även säsong för kringresande hantverkare som erbjuder allehanda 

jobb, t.ex. plattläggning, asfaltering och takomläggning. Läs nedan punkter 

innan du anlitar någon.  

 

 Betala aldrig i förskott.  

 Se till att den du anlitar har svensk F-skattesedel.  

 Upplysningar om detta fås via Skatteverket telefon: 0771-567 567.  

 Begär referenser.  

 Begär identitetshandlingar.  

 Kontrollera bolagsuppgifter via Bolagsverket telefon: 0771-670 670.  

 Upprätta juridiskt hållbara kontrakt.  

 Låt inte arbetet påbörjas utan att ni klarat ut alla detaljer.  

 

Hur kontaktar jag Polisen!?! 

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, 

förebygga eller utreda brott? 

Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kart-

lägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster. 
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Ring 112 vid akuta tips 

Är det en akut situation ska du alltid ringa 112. Det kan till exempel vara om: 

 Du ser någon som begått ett rån. 

 Du ser någon som är på väg att göra inbrott. 

 Du har tips om en försvunnen person där sökinsatser pågår. 

För tips som inte är akuta kan du ringa 114 14 eller tipsa via webben  

Vi tar helst emot ditt tips via telefon. Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. 

Säg "tips" för att komma vidare. 

Vill du inte ringa finns det ett webbformulär som du kan använda. Använd 

också formuläret om du har bilder du vill skicka med. polisen.se/tips 

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. 

 

 

Vi har nämnt det förut men det förtjänas att upprepa, surfa gärna in på 

www.samverkanmotbrott.se 

 

 

Tack på förhand för ett gott sammarbete! 

http://polisen.se/tips?fbclid=IwAR32b9939shD0AwWBplhjoIQCYFSBZ2k0g_BdRDvK6kX2aokSihdcf02SkY
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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Lokalpolisen Skärholmen 


