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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Denna månad likt en tid tillbaka har det varit relativt få inbrott i vårt område 

vilket vi fortsätter att glädja oss åt. Fortfarande höga siffror gällande källarin-

brott, dock flera på samma adress. Men med det sagt ska vi inte sluta engagera 

oss i vår egen och våra grannars trygghet. 

 

Sammanfattning av mars 2022 

Anmälningar gällande bostadsinbrott under mars 2022 var 20, varav 11 var 

fullbordade och 9 stannade vid försök. 

Fortsatt flertalet källarinbrott, tänk på vad ni förvarar i era källarutrymmen! 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2022  

Mars Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 1 1 0 0 

Fullbordat lägenhet 1 0 1 0 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet 1 0 0 0 

Inbrott källare/vind 2 0 0 0 

Mars 2022 2021 

Fullbordat inbrott villa/radhus 3 3 

Fullbordat lägenhet 8 7 

Försök villa/radhus 2 2 

Försök lägenhet 7 6 

Inbrott källare/vind 49 34 

Totalt: 69 52 
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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 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 

Försök villa/radhus 2 0    0 0 0 0 0 0 0 0 

Försök lägenhet  0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 

Inbrott källare/vind 0 2 4 1 16 3 2 5 11 3 

 

 

11 fullbordade inbrott i villor/radhus och lägenheter, under mars 2022 
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När? 

De flesta inbrotten har i huvudsakligen skett dagtid, men några på helgkvällar. 

Kom ihåg att försök få ditt hem att se ”bebott” ut även om du inte är hemma. 

 

LÄNET  

Totalt i hela Stockholms län har det i mars anmälts 312 inbrott i bostäder, varav 

208 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året (2021) var det 270 

anmälda brott varav 182 fullbordade inbrott. 
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AKTUELLT  

Grannsamverkan  

Då vi ser en ökande trend vad gäller inbrott i regionen och i närområdet är det 

viktigt att hålla grannsamverkan vid liv. Nu när våren är i antågande och det 

planeras för olika trädgårdsprojekt och gemensamma städdagar är det viktigt att 

inte glömma bort det brottsförebyggande perspektivet och grannsamverkan. Har 

nyinflyttade grannar informerats om grannsamverkanskonceptet? Behöver 

någon gemensam plats göras mer tillgänglig för att fler ”kapabla väktare” ska 

röra sig där? Behöver skalskyddet till något utrymme stärkas?  

 

Ta tillfället i akt när du träffar dina grannar och med gemensamma ögon identi-

fiera vad som skymmer (kan komma att skymma) i området så att buskar, gre-

nar, häckar, plank m.m. kan åtgärdas. Meddela fastighetsägare om trasiga lam-

por och kontakta kommunen/markägare om gatubelysningen är trasig. Och så 

vidare..  

 

Glöm inte bort att informera dina grannar om du reser bort och arbeta aktivt 

med att hålla igång grannsamverkan. 

 

Tips på förebyggande åtgärder 

 

• Fönsterlås  

 Låst altan-/balkongdörr (Lämna inte nyckeln i låset)  

 Brytskydd (förhindrar att tjuven kommer in mellan karm och föns-

ter/dörr med sina brytverktyg)  

 Rörelsestyrd belysning  

 Timerstyrd belysning  

 Klippning av buskar/träd för ökad insyn  

 Låsa fast stegar och plocka undan möbler eller annat som kan använ-

das att klättra på  

 Hjälpa varandra med t.ex. snöskottning och tillsyn av bostad  

 DNA-märkning av värdeföremål Se vidare https://polisen.se/utsatt-for-

brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/  

 Om du har brevlåda i dörren är det extra viktigt att använda låskåpa 

och/eller extra dörrlås.  

 

Pågående brott: 112  

Anmälan och tips: 114 14  

Genom polisen.se kan du själv göra enklare polisanmälningar samt lämna 

tips.  
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Min cykel (Ett annat säkert vårtecken)  

Utrusta din cykel rätt  

Enligt lag måste din cykel ha fungerande bromsar och ringklocka. Alla under 

15 år måste använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.  

I mörker måste din cykel ha  

✓ Lykta med fast vitt eller gult ljus fram  

✓ Lykta med rött ljus bak  

✓ Vit reflex fram  

✓ Röd reflex bak  

✓ Orangegula eller vita reflexer på sidorna.  

 

Cykelkärra  

En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan 

visa rött ljus bakåt om reflex saknas.  

Information att spara på en säker plats  

Om din cykel blir stulen, eller kommer bort, så finns det chans att den kan 

komma till rätta om du antecknat ditt ramnummer. Tyvärr finns det många 

cyklar som tjuvar kan använda, eller sälja, utan risk att åka fast eftersom ram-

numret aldrig noterats.  

Du hittar oftast ramnumret på främre stolpen under styret, mellan pedalerna 

eller på sadelrörets fram- eller baksida. Tips! Fotografera ramnummer och 

cykel. Spara bilderna via din mail. 

 
 
 
Bedrägerier  
 
Varning för falska poliser och andra bedragare  

Den senaste tiden har äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. 

Det kan ske via telefon eller hembesök. Det kan gå till på olika sätt. Till ex-

empel att någon ringer upp och säger sig arbeta för Polismyndigheten, och 

behöver tillgång till ditt bankkort, pin-kod och värdesaker. En stund senare 

kommer någon för att hämta sakerna. Men bedragarna kan också ange andra 

orsaker till att vilja komma in i din bostad. 



  6 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2022-04-26  

 

 

Så skyddar du dig  
 Lägg på luren om någon ringer och du blir osäker. Det gäller oavsett om 

personen utger sig för att vara en nära släkting, banken, ett företag eller en 

myndighet som t.ex. polisen.  

 

 Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner 

oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort 

eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det 

en bedragare.  

 

 Kontrollera personen som ringer, skickar mejl eller ringer på dörren. 

Om personen säger sig vara polis kontakta 114 14 för att komma till växeln 

och där be att få reda på om det är en polis. Är det personal från någon annan 

myndighet eller företag ringer du deras växel. Be dem kontrollringa personens 

mobiltelefon för att bekräfta att det är rätt person som besöker dig.  

 

 Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan 

person.  

 

 Ring en anhörig eller bekant, sök stöd.  

 

 Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 

14.  

 

Viktigast är det brottsförebyggande arbetet och det finns mycket allmänheten 

själv kan göra för att försvåra för förövarna:  

Vill du veta mer, klicka på länken: 

  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/vanliga-

natbedragerier/ 

 

 

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.  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/vanliga-natbedragerier/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/vanliga-natbedragerier/


  7 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2022-04-26  

 

 

• 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. 

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/  

http://polisen.se/tips?fbclid=IwAR32b9939shD0AwWBplhjoIQCYFSBZ2k0g_BdRDvK6kX2aokSihdcf02SkY
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/
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• 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 för ert engagemang inom grannsamverkan! 

 

Lokalpolisen Skärholmen 

http://www.samverkanmotbrott.se/

