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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Det som är glädjande i dessa tider är att notera att inbrotten blir färre för varje 

månad som går. Detta har naturligtvis samband med Corona pandemin, då 

flera gränser är stängda och många håller sig i hemmet. Så lågt som ett full-

bordat och fyra försök, varav tre utav försöken var på samma adress, husen 

bredvid varandra, under en månad har jag, under mina 15 år som polis, aldrig 

upplevt, vilket är glädjande! 

 

Tydligt är att gärningsmännen söker sig till förråden istället, då många håller 

sig hemma. Cykelstölder vilket fortsätter komma in anmälningar på, både från 

utomhusmiljön men även från källarinbrotten. Det kan försvåra för gärnings-

mannen och underlätta för polisen och försäkringsbolaget om du har märkt 

cykeln och har alla uppgifter gällande cykel sparade, märke, ramnummer, färg, 

m.m. Att DNA märka värdefulla saker är också ett sätt att försvåra för den som 

vill sälja vidare ett stöldgods och för polisen när vi hittar stöldgods. 

 

Googla på DNA märkning så får du fram mycket läsvärd information eller 

använd denna länk 

https://drive.google.com/file/d/1inv_ovkZFvP6ahwqRpJw5EW5bYc6pC_B/vi

ew 

 

 

I svåra tider är det än viktigare att vi håller ihop, uppmärksammar och stöttar 

varandra både nära och kära men även grannar och barn i våra bostadsområ-

den.  

 

Våld i hemmen riskerar att öka i samband med nu rådande Corona tider, då 

många jobbar hemifrån, vissa skolor är stängda, flertalet som blivit av med 

jobbet och har det svårt ekonomiskt. Våldet sker ofta i hemmet, utom synhåll 

för andra. Därför är din hjälp viktig. Om du misstänker att någon är utsatt kan 

du göra en polisanmälan, alternativt kontakta polisen och berätta om dina 

https://drive.google.com/file/d/1inv_ovkZFvP6ahwqRpJw5EW5bYc6pC_B/view
https://drive.google.com/file/d/1inv_ovkZFvP6ahwqRpJw5EW5bYc6pC_B/view
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misstankar. Du kan vara anonym. Ring 114 14 för att tipsa polisen. Är brottet 

pågående, ring 112. 

 

Du kan även göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett 

barn far illa. Här finns mer information: www.socialstyrelsen.se/stod-i-

arbetet/barn-och-unga/barn-som-far-illa/ 

Om du själv är drabbad kan du läsa mer här: https://polisen.se/utsatt-for-

brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/ 

 

Frågor och svar gällande Corona finner ni här: 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-

storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

 

 

Sammanfattning av inbrott april 2020 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2020  

April 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 0 0 0 

Inbrott källare/vind 1 1 2 1 

 

April 2020 2019 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 2 

Fullbordat lägenhet 1 12 

Försök villa/radhus 3 0 

Försök lägenhet 1 4 

Inbrott källare/vind 45 15 

Totalt: 50 33 

http://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-som-far-illa/?fbclid=IwAR2ZskNQdERKN9MswMZ-UVVMh7WL_-O3wrunes8azKg1IKs5GzuoIHUyJWY
http://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-som-far-illa/?fbclid=IwAR2ZskNQdERKN9MswMZ-UVVMh7WL_-O3wrunes8azKg1IKs5GzuoIHUyJWY
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/?fbclid=IwAR23LgCS3P5ziomL0l7ynUYQnsDhG_x9F0T4iIXBx1-1MVwOpfyqBMoI8hs
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/?fbclid=IwAR23LgCS3P5ziomL0l7ynUYQnsDhG_x9F0T4iIXBx1-1MVwOpfyqBMoI8hs
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
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April 
Mälar-

höjden 

Hä-

gersten

/Axels

berg 

Aspud

den 

Grön-

dal 

Lilje-

holmen 

och 

Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsom-

markransen 

 

Västberga 

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

Fullbordat lägenhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Försök villa/radhus 0 0    3 0 0 0 0 0 0 0 
Försök lägenhet 

 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Inbrott källare/vind 0 0 2 0 14 10 1 8 3 2 

 

 

 

1 fullbordade inbrott i villor/radhus och lägenheter samt 4 för-

sök till inbrott i lägenhet under april 2020 
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Stulet gods  
Dessa saker har ofta stulits vid inbrotten, som uteslutande innefattar käl-

lar/vindsförråd. Flertalet cyklar, tv, stereoartiklar, friluftsutrustning, jackor, som-

mardäck.  

 

Var? 
De områden som drabbats hårdast utav förrådsinbrott är Liljeholmen/Årstadal 

med 14 st, 4 st på Liljeholmsvägen och 3 på Årsta skogsväg. Fruängen med 10 

st, där Doktor Widerströms sticker ut med 4 st. Även Hägerstensåsen hade 8 st 

med 3 st på Kamrerarvägen. 
 

 

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!?! 
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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. 

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 

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


  6 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2019-05-09  

 

 

 

 

Ta hand om er i dessa svåra tider! 

 

Lokalpolisen Skärholmen 

 

 

 

 

 

 


