GRANNSAMVERKAN SAMMANSTÄLLNING FÖR SEPTEMBER 2017

Hej alla Grannsamverkare!
Nu är hösten här och historiskt sett ökar inbrotten under dessa månader med kulmen i december. Det gäller därför att vi är många
ögon och öron ute och särskilt också dagtid på vardagar för de som
har möjlighet. Detta utskick blir något mer korthugget än normalt
eftersom Daniel som i vanliga fall skriver utskicket är iväg och utbildar andra poliser.
På lokalpolisområdet är vi fortfarande för få poliser i antal och den
tid vi hinner patrullera i bostadsområden är mycket begränsad för
närvarande. Ert brottsförebyggande arbete genom Grannsamverkan
är därför kanske ännu viktigare än innan.
Vänligen
Kommunpolisen Globen
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STATISTIK
Under september har 29 brott anmälts i skrivande stund. Det är
möjligt att ytterligare något som begåtts i september ännu inte
anmälts, exempelvis om målsägaren ännu inte kommit hem från en
resa och således inte upptäckt inbrottet. Denna avvikelse bedöms
vara marginell. Brotten är ganska jämt spridda över
lokalpolisområdet.

Resultatet ligger mittemellan juli och augusti i år (26 resp. 33). Av
dessa 29 inbrott är 13 fullbordade inbrott i lägenhet, 12 fullbordade
inbrott i villa/radhus, 3 försök till inbrott i lägenhet och 1 försök till
inbrott i villa/radhus.
Under september 2016 anmäldes 38 inbrott i lokalpolisområde
Globen.

Faktaansvarig:
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Inbrott 2017-09-01 t.o.m. 2017-09-30:

Faktaansvarig:
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TRENDER
Vi kan fortfarande inte se några tydliga trender vad gäller tillvägagångssätt och brottsverktyg som används i samband med inbrott. De
inbrott som nu sker har med stor sannolikhet olika typer av gärningsmän. Allt från missbrukare till utländska nätverk eller ligor
förekommer.
114 14 eller 112?
Ring 112 vid pågående eller nära förestående brott. Det är egentligen ingen åtskillnad på vilken typ av brott det handlar om. Om du ser
exempelvis en cykelstöld, ring 112.
Det kan däremot vara svårt att avgöra om ett brott är nära förestående, men det är synd att ett samtal hamnar i kö på 114 14 när det
kanske hade varit bäst att just ditt samtal hade kommit till 112. Ring
112 om du känner att valet inte är självklart. Det värsta som kan
hända är att operatören som tar emot ditt samtal prioriterar bort ditt
ärende.
Ring däremot 114 14 om du har gjort iakttagelser som du tror att
polisen vill ta del av, t ex vill du lämna ett tips, så säger du ”tips”
och blir då kopplad till en tipsmottagare.
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se
(brevlådan avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen).

Faktaansvarig:
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KONTAKT MED LPO GLOBENS GRANNSAMVERKAN
Skicka mail till gsv-lpo-globen.region-stockholm@polisen.se
Tänk på att denna brevlåda inte skall användas till att skicka in iakttagelser eller tips. Om du vill maila in tips och vara säker på att de
kommer till personer som hanterar dem i närtid, skall du använda
dig av registrator.stockholm@polisen.se.

FELANMÄLAN TILL STOCKHOLMS STAD
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 på följande sätt:
 Telefon: 08- 651 00 00
 Via webben. Felanmälan via e-tjänst.
 Appen ”Tyck till!” Följ denna länk för vidare information om
appen.

Faktaansvarig:
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SKYLTAR
Se gärna över era grannsamverkansskyltar så att dessa inte är
trasiga, blekta eller överklottrade. Vi har beställt skyltar så att det
finns möjlighet att byta ut trasiga sådana. Om ni önskar en eller ett
par nya skyltar, skicka ett mail till gsv-lpo-globen.regionstockholm@polisen.se. När ni får bekräftat genom svar på ert mail
att det finns skylt(ar) till er förening kan ni sedan hämta dessa i
receptionen på Lpo Globen, Arenavägen 63 under receptionens
öppettider.

Faktaansvarig:

