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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Vi befinner oss i period då vi kan förvänta oss att inbrotten ökar med semestrar 

på intågande. Det är fortfarande källarinbrotten som toppar listan, dock så ser 

vi en minskning, vilket är positivt. 

 

Bedrägerier  

Dock fortsätter bedrägerierna via telefon mot framförallt våra äldre invånare.  

Polisen försöker genom olika informationskanaler nå ut till våra medborgare 

och varna för de olika typerna av bedrägerier. Vi önskar allmänhetens hjälp för 

att förhindra dessa brott. Prata med grannar, vänner, släktingar, ja, alla som 

kommer i kontakt med äldre personer. Polisen har skapat en folder med in-

formation om hur man skyddar sig och hur man kan agera om man blir utsatt 

för ett bedrägeri. Klicka på länken för att ta del av informationen: 

 

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

natbedragerier/ 

 

Polisen har i samarabete med UR Samtiden spelat in en serie samtal baserade 

på utbildningen ”Försök inte lura mig”. Där möter vi brottsoffer som delar 

med sig av sina erfarenheter av romansoch investeringsbedrägerier, bedräge-

rier i hemmet och telefonbedrägerier. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå 

emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbats. 

 

https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig 

 

 

 

 

 

 

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/
https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig
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Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

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

områdena  

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2022  

Maj Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 0 1 1 0 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet 0 0 0 1 

Inbrott källare/vind 2 2 0 0 

 

 

 

Mä-

lar-

höjden 

Häger-

sten 

Aspudden Gröndal 
Liljeholmen 

och Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsom-

mar-kransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott 

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

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

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

Försök lägenhet  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Inbrott källare/vind 0 0 1 0 5 4 2 5 7 1 

 

  

Maj 2022 2021 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 3 

Fullbordat lägenhet 3 9 

Försök villa/radhus 0 0 

Försök lägenhet 2 4 

Inbrott källare/vind 29 45 

Totalt: 35 61 
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3 fullbordade inbrott i villor/radhus och lägenheter under maj 

2022 
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LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 242 inbrott i bostäder i maj, varav 152 

är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året var anmälningarna 268 

varav 197 fullbordade. så det är liten minskning i länet jämfört med det. I april 

var det 203 totalt i länet varav 129 fullbordade. I 8 av ärendena finns i nuläget 

misstänkta inskrivna, 11 olika personer.  

 

Picknik och grillning i sommar Stockholm? 
Du vet väl om att det råder alkoholförtäringsförbud vid i stort sett alla par-

ker, 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! 

 

STÅENDE TIPS ATT TÄNKA PÅ! 

• Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder. 

• Lås dörren även när du är hemma, ett lås med vred är tillräckligt  

för att förhindra ”tillfällighetstjuvar” som känner på dörrhandtag. 

http://www.stockholm.se/
http://www.storstockholm.brand.se/
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• Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren, så att 

tjuven inte kan använda sig av låsslunga. 

• Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som  

inbrottsverktyg. 

• Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och ev  

”klockradio”. 

• Berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan hjälpa till att  

ha koll på din bostad, t.ex. med posttömning, sophantering, an vända din par-

kering m.m. Upplys dem även om det är någon som ska ha tillgång till din 

bostad under bortavaron. 

• Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass,  

läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att hitta vär-

desaker! 

• Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och fotografera eller 

filma dina värdesaker. Mer info finns här:  

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och in-

brott/markdna/ 

• Skriv redan idag upp tillverkningsnummer/ram-nummer/IMEI nummer etc. 

(IMEI-nr på telefonen= tryck *#06# om du inte har  

kvar kartongen) på dina föremål som har sådana möjligheter. 

• Se över dina fönster! Kan några skruvas igen? Skaffa fönsterlås till  

främst dem på insynsskyddade baksidor 

• Rörelsestyrda lampor, på främst insynsskyddade delar av huset är en enkel 

och billig investering. 

 

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  
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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 och ha en riktigt fin sommar. Nästa månadsut-

skick kommer i augusti där vi har med både juni och 

juli 

 

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

