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Polisregion Stockholm
LPO Skärholmen

Grannsamverkan i Skärholmens
Lokalpolisområde
Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och
Hägersten/Liljeholmen!
Sammanställiningen av inbott i Skärholmen lokalpolisområde för april månad
är fortfarande i positiv anda, dock en ökning mot april 2020, även om vi fortfarande har alltför många källarinbrott mot vad vi önskar. Bryggvägen i Gröndal
var utsatt för 8 st källarinbrott i april. Påminner igen om att tänka igenom vad
ni förvarar i era källarförråd men även kolla över skalskydd och att ni har en
dialog med fastighetsägare om detta.
Anledningen tror vi tror såklart beror på rådande Corona Pandemi, då flera
gränser är stängda och många håller sig i hemmet. Och jag hävdar även att det
beror på alla er Grannsamverkare som är så bra på att skrämma iväg potentiella tjuvar genom att ni är nyfikna och uppmärksamma. Heja er!
Dessvärre ser vi att annan brottslighet ökar bland annat bedrägerier och grova
stölder, framförallt mot våra äldre. Där har ni alla ett stort ansvar att bidra genom att förmedla information vidare till grannar, prata med familj, vänner och
bekanta om detta fenomen. Ju fler som blir uppmärksamma på detta ju fler
brott kan vi förhindra.

Sommar!
Sommar och sol, semester är inom räckhåll. Troligtvis ytterligare en delvis
annorlunda sommar mot vad vi är vana vid. Men ändå lite välförtjänt ledighet
med lata dagar på stranden, utflykter och tid med familjen även om vi måste
tänka social distansering och god handhygien.
Men… vi vet också att de fina siffror vi har nu har en stor risk att bli större
under sommaren då många åker bort, vilket man kanske gör även i år om än
inte i samma utsträckning.
Spendera därför lite extra tid och energi på förebyggande åtgärder innan ni
lämnar bostaden:
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Berätta för någon granne du ska resa bort. Upplys dem om det är någon
som ska ha tillgång till din bostad under bortavaron.
Sätt en timer med oregelbunden tidsinställning på ljus- och ljudkälla.
Be en granne eller bekant att besöka bostaden så ofta det går och göra
någon förändring kring/utanför bostaden (ta undan post, ställa
fram/undan något, hänga tvätt i trädgård/på balkong etc.)
Ha gärna en bil på uppfarten.
Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor, bärbara datorer, mobiltelefoner, kameror m.m. på ett betryggande
sätt.
Montera en låskåpa över vredet på insidan av ytterdörren.
Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som inbrottsverktyg.
Stöldskyddsmärk värdeföremål, t.ex. med märk-DNA samt fotografera
eller filma den. Glöm inte att skriva upp tillverkningsnummer/ramnummer/IMEI-nummer etc. (IMEI-nr på telefonen= tryck *#06#)

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.
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Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen
April

2021

2020

5
5
0
3
28
41

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

1
1
1
2
32
37

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

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2021
April
Fullbordat inbrott villa/radhus
Fullbordat lägenhet
Försök villa/radhus
Försök lägenhet
Inbrott källare/vind

MälarlarHäger- Aspudden
höjden sten

Vårberg
0
0
0
0
0

Gröndal

Liljeholmen
och Årstadal

Skärholmen Sätra
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1

Fruängen

Västertorp

Hägerstensåsen

Bredäng
0
1
0
0
2

Midsommar-kransen Västberga

Fullbordat inbrott
villa/radhus

2

0

1

0

0

1

0

1

0

0

Fullbordat lägenhet

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

Försök lägenhet

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Inbrott källare/vind

0

0

1

11

6

1

1

3

0

1

Försök villa/radhus
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10 fullbordade inbrott i villor/radhus och lägenheter samt 3 försök till inbrott i villa/lägenhet under april 2021
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Picknik och grillning i sommar Stockholm?
Du vet väl om att det råder alkoholförtäringsförbud vid i stort sett alla parker, skolgårdar och centrumanläggningar i Skärholmens Lokalpolisområde?
Läs gärna på www.stockholm.se (sök på alkoholförbud) om vad som gäller
just där du har tänkt hålla till!
Till och från är det eldningsförbud i hela Stockholm vilket så är fallet just nu.
På http://www.storstockholm.brand.se/ kan du lätt kontrollera om det råder
eldningsförbud eller inte. Här får du även många bra tips om vad du bör tänka
på när du planerar att grilla utomhus.

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 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 kartlägga 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:
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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 Trafik och stadsplanering, se ovan länk.

Vi har nämnt det förut men det förtjänas att upprepa, surfa gärna in på
www.samverkanmotbrott.se

Ha en riktigt fin start på sommaren!
Skärholmspolisen

