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Grannsamverkan i 

Skärholmens Lo-

kalpolisområde 
 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

 

Nu har vi passerat nyår och är inne i januari 2023. Det är fortfarande en mörk-

rets månad och det gillar ju inbrottstjuvarna.  

 

Viktigt att kolla över fastighetens skalskydd som lås, dörrar, belysning, att all-

tid stänga portar, dörrar och fönster i fastigheten, vilken typ av lås man har på 

sin källardörr, vilka släpper vi in i fastigheten osv. Vi vill påminna er om att 

tänka över vad för saker ni förvarar i era förråd och att kolla upp med försäk-

ringsbolaget hur just din försäkring täcker vid ett eventuellt inbrott i källaren 

vilket kan se lite olika ut.  

 

Det är fortfarande nyfikna grannar som är största bidragande faktorn till att in-

brott avbryts och endast stannar vid försök eller i bästa fall inget alls. Så fort-

sätt att prata med personer ni möter på er gata, ert kvarter och ert trapphus. Det 

räcker med ett Hej! och en blick på personen ansikte för att en tjuv ska känna 

sig bränd och välja att lämna området.  

 

Nu lämnar vi som sagt 2022 bakom oss och ser fram mot ett nytt spännande år 

där vi hoppas utveckla Grannsamverkan än mer i vårt område. Tips gärna vän-

ner och bekanta att gå in på www.samverkanmotbrott.se så att vi får fler att en-

gagera sig i tryggheten i våra bostadsområden. 

 

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 
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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 länkarna för att ta del av informationen: 

 

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

bedragerier/ 

 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktions-

nedsatta/prata-med-nara-och-kara-om-bedragerier/ 

 

 

November 
Sammanfattning och jämförelse av inbrott under samma pe-

riod 2021 och 2022 i Lpo-Skärholmen 

 

 
 

 

 

 

November 2022 2021 

Fullbordat inbrott villa/radhus 3 5 

Fullbordat lägenhet 6 19 

Försök villa/radhus 0 0 

Försök lägenhet 3 7 

Inbrott källare/vind 47 32 

Totalt: 59 63 

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://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-nara-och-kara-om-bedragerier/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-nara-och-kara-om-bedragerier/
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Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen november 2022 

November Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 1 0 0 

Fullbordat lägenhet 0 1 1 0 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet          0 0 0 0 

Inbrott källare/vind 2 1 2 0 

 

 

 
Mälar-

höjden 

Häger-

sten 
Aspudden Gröndal 

Liljeholmen 

och Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsomar-

kransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott 

villa/radhus 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Försök lägenhet  0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Inbrott källare/vind 0 1 3 4 14 0 4      9 6 1 
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LÄNET  
Totalt i hela Stockholms län har det i november anmälts 191 inbrott i bo-

städer, varav 151 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året 

(2021) var det 387 anmälda brott varav 276 fullbordade inbrott. 

 

 

  December 

Sammanfattning och jämförelse av inbrott under samma pe-

riod 2021 och 2022 i Lpo-Skärholmen  

 

December 2022 2021 

Fullbordat inbrott villa/radhus 6 6 

Fullbordat lägenhet 7 23 

Försök villa/radhus 1 2 

Försök lägenhet 1 6 

Inbrott källare/vind 18 34 

Totalt: 33 71 
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Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen december 2022 

December 2022 Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 3 0 1 0 

Fullbordat lägenhet 0 2 2 0 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet 0 0 0 0 

Inbrott källare/vind 1 0 1 1 

 

 

December 2022 
Mälar-

höjden 

Axels- 

berg 

Asp-

udden 

Grön-

dal 

Lilje-

holmen 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsom-

markransen 

 

Västberga 

Fullbordat in-

brott villa/rad-

hus 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Fullbordat lä-

genhet 

0 0 1 0 0    0 1 1 1 0 

Försök 

villa/radhus 

0 0 0    0 0  0 1 0 0 

Försök lägenhet  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inbrott käl-

lare/vind 

0 0 1 2 2 1 4 7 0 1 
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LÄNET  
Totalt i hela Stockholms län har det i december anmälts 329 inbrott i bo-

städer, varav 290 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året 

(2021) var det 410 anmälda brott varav 295 fullbordade inbrott. 

 

 

 

 

 

 



  7 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2023-01-04  

 

 

Tips på förebyggande åtgärder 

• Arbeta aktivt med grannsamverkan. Fungerande grannsamverkan 

gör skillnad! 

• Se över din bostads skalskydd. 

• Se över fönster och dörrlås.  

• Lås alltid bostaden om ingen är hemma. Även om det rör sig om kor-

tare stunder. 

• Om du är hemifrån – Sätt igång timer med oregelbunden tidsinställ-

ning för belysning och radio/TV. 

• Ta bort objekt på tomten som kan användas som stege eller inbrotts-

verktyg. 

• Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, 

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

värdesaker! 

• Installera/aktivera eventuell spårningsfunktion i mobiltelefoner och 

surfplattor. Och meddela polisen att funktionen finns, vid ett eventuellt 

inbrott. 

• Personer som ringer på dörren utan att kunna uppge ett legitimt skäl 

eller beter sig märkligt när man upptäcker att någon är hemma- Miss-

tänker du att personen rekognoserar för inbrott, observera vart perso-

nen tar vägen och meddela polisen direkt. 

• Vid pågående polisinsats vid inbrott, undvik att gå på brottsplatsen 

för att underlätta för hundpatrull 

• Använd DNA-Märkning. 

 

 

 

 

 

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 kontakta Polisen!?! 

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand 

kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare 

som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår organisat-

ion till de som kan vara berörda av tipset. 
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Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses 

vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall 

det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla 

upp direkt. T.ex. några som ni tror rekar för brott i ert område.  

 

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 

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/TrafikStadsplane-

ring/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. 

 

 

Hälsningar från Polisen i Skärholmen 
 

 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/

