GRANNSAMVERKAN JANUARI 2017

Hej alla Grannsamverkare!
Årets första brev 2017 och ännu har jag inte fått igång min kartfunktion. Även denna gång ligger adresserna enligt vår anmälningsrutin ”RAR”. Jag förstår att det är skönare att få ”sina adresser” under en egen rubrik, men just nu har jag inte kapacitet till att
dela upp det i mindre geografiska delar än det RAR erbjuder.
Vänligast
Andréas Lindfors
För Grannsamverkan

INBROTT OCH FÖRSÖK TILL INBROTT I JANUARI
Sammanfattningsvis begicks 32 st stycken (57 i december -16) brott
i nedanstående kategorier i LPO Globen. Dessa fördelades enligt
följande:
11 st fullbordade inbrott i radhus/villa (brottskod 9801)
11 st fullbordade inbrott i lägenhet (brottskod 9802)
7st försök till inbrott i lägenhet (brottskod 0874)
2 st försök till inbrott i radhus/villa (brottskod 0857)

Brotten fördelar sig geografiskt enligt följande:
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BAGARMOSSEN
9802 │BERGSRÅDSVÄGEN
0874 │SVARTÅGATAN

BAGARMOSSEN
BAGARMOSSEN

SKARPNÄCK
9801 │RIKSRÅDSVÄGEN
9801 │LÄNSMANSVÄGEN
9801 │SKARPNÄCKS GÅRDSV.
9801 │TÄTORPSVÄGEN
ENSKEDE
9801 │SKOGSVÄGEN
9801 │STOCKHOLMSVÄGEN
0857 │VIVSTAVARVSVÄGEN

SKARPNÄCK
SKARPNÄCK
SKARPNÄCK
SKARPNÄCK

ENSKEDE
ENSKEDE
ENSKEDE

ENSKEDE GÅRD
0st
ENSKEDEDALEN
9801 │TISTELVÄGEN
9801 │PRESIDENTVÄGEN
0874 │BERSÅGRÄND
ÄLVSJÖ
9802 │PENDLARGATAN
9801 │LÅNGÄNGSVÄGEN
9801 │GÖTALANDSVÄGEN
0857 │PUKSLAGARGATAN

ÄLVSJÖ
ÄLVSJÖ
ÄLVSJÖ
ÄLVSJÖ

HÄGERSTEN
0874 │FOLKPARKSVÄGEN

HÄGERSTEN

JOHANNESHOV
9802 │HASSELQUISTVÄGEN
0874 │HÄSSLEHOLMSVÄGEN
Faktaansvarig:

ENSKEDEDALEN
ENSKEDEDALEN
ENSKEDEDALEN

JOHANNESHOV
JOHANNESHOV
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0874 │FINN MALMGRENS VÄG
0874 │FINN MALMGRENS VÄG

ÅRSTA
9802 │ BRÅVIKSVÄGEN
9802 │ TÄMNARVÄGEN
9802 │ SKÖNTORPSVÄGEN
9802 │ SLÄTBAKSVÄGEN
9802 │ SKÖNTORPSVÄGEN
9802 │ MARVIKSVÄGEN
9802 │ SILJANSVÄGEN
0874 │SILJANSVÄGEN

JOHANNESHOV
JOHANNESHOV

ÅRSTA
ÅRSTA
ÅRSTA
ÅRSTA
ÅRSTA
ÅRSTA
ÅRSTA
ÅRSTA

NÄR HAR BROTTEN SKETT?
För merparten går det ej att utläsa när brotten har skett, hela 19st
brott har möjlig brottstid över ett eller flera dygn. 3st har skett
nattetid, varav samtliga dessa har spikad brottstid, ett genom utlöst
larm, 2st genom att boende har vaknat av inbrottsförsöket och
skrämt iväg gärningsmännen. 4st brott har registrerats in dagtid och
6st brott kvällstid.
SPIKADE BROTTSTIDER
02:47, 04:45, 05:28, 14:05, 18:10, 19:31.
MODUS OPERANDI
En majoritet av brotten har skett genom att man krossar ruta på
balkong eller altan och kommer in den vägen. Klar ökning av
angrepp via ytterdörr har skett vid lägenhetsinbrott. Man har vid två
tillfällen givit sig på säkerhetsdörrar och vid ett tillfälle också tagit
sig igenom. Vid två tillfällen (villa), har gärningsmännen petat in
föremål i låset på framsidan för att förhindra öppning.
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LARM
Två villor har haft larm som har utlöst och vid båda tillfällen har det
stannat vid försök, dvs man har sannolikt avbrutit när larmet har
gått.
På tal om larm. En fördel med larm som en kollega till mig påtalade,
är att om det blir inbrott i din bostad, så får du vetskap om det
direkt. Det i sin tur minskar risken för att t ex ditt barn kommer hem
från skolan och blir den som ställs inför en obehaglig upplevelse.
VAD SOM TILLGRIPS
Det vanliga.. Smycken, klockor, kontanter, bärbara datorer,
surfplattor, telefoner, sprit, dyra viner och champagne. Denna
månad har det stulits ovanligt många märkesglasögon samt även
dyra kläder.
ANTAL GRIPNA
4 st misstänkta inbrottstjuvar har gripits i vårt LPO under januari.
2 st tack vare rådiga grannar (se nedan) och 2 st genom våra poliser
som vistades i ÄLVSJÖ och som genom profilering kunde gripa 2 st
för förberedelse till stöld genom inbrott.
BERÖMVÄRT INGRIPANDE
Grannar som hör glaskross i sitt område (Vivstavarvsvägen), börjar
undersöka, får syn på gärningsmännen och följer efter dem, ringer
112 och gärningsmännen kan gripas av polis. Detta är ett exempel
på ett lysande ingripande!
ATT GRIPA vs INGRIPA
Jag fick en fråga om gripande. Ja det står i lagen att alla får gripa en
brottsling om vissa förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna
som måste vara uppfyllda är att det ska vara på bar gärning eller
flyende fot och brottet skall vara av sådan dignitet att fängelse kan
följa (vilket det kan för inbrott), se rättegångsbalkens 24 kapitel 7§ 2
stycket:
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7 § Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa
honom även utan anhållningsbeslut.
Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på
bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också
gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211)

Lagstöd finns alltså, men innan du gör ett envarsgripande, tänk efter
om det är värt att börja brottas med en tjuv. Vad ligger i de olika
vågskålarna? Stöldgods vs liv och hälsa. Jag betvivlar inte att
många av er har god förmåga, men vi poliser har pistol, batong,
pepparspray, handfängsel, skyddsväst, knivhandskar, radio med
larmfunktion. Vi är oftast minst två stycken och en del har
tjänstehund (vilket som regel kallas till pågående inbrott).
Jag rekommenderar därför ett iakttagande och 112 samtal. Är du
hemma och någon börjar bryta sig in, ge dig framförallt till känna.
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.
Ser du en cykelstöld, ring 112.
Det kan däremot vara svårt att avgöra om ett brott är nära
förestående, men ibland är det 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.
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!
KONTAKT MED GLOBENPOLIS GRANNSAMVERKAN
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Skicka mail till GSV LPO Globen Region Stockholm <gsv-lpogloben.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
BROTT I VÅRA KRINGLIGGANDE LPO
Farsta: Totalt 47 st inbrott och inbrottsförsök
Skärholmen: Totalt 63 st inbrott och inbrottsförsök
Huddinge: Totalt 43 st inbrott och inbrottsförsök
Södermalm: 17st inbrott och inbrottsförsök
Nacka: totalt 62 st inbrott och inbrottsförsök
BROTT I LÄNET
765 st inbrott och inbrottsförsök.
FELANMÄLAN TILL STADEN
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:
- 651 00 00
-tjänst:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-ochsynpunkter/
-appen (ladda ner appen i din telefon)
För mer information om detta hänvisas till Stockholms stads
hemsida om trafik och stadsplanering, se ovan länk.
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ÖVRIGT
Har du jaktvapen och/eller sportskyttevapen? Även om ditt skåp
väger mer än tillräckligt, är det ändå säkrast att även bulta det.
Undvik att förvara reservnyckel eller låskod i bostaden. Ha inte
dekaler på bilen som avslöjar vapeninnehav, t ex från
jägar/sportskytteförbund, skytteklubbar/föreningar etc.
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