GRANNSAMVERKANSINFORMATION AVSEENDE APRIL 2017

Hej alla Grannsamverkare!
APRIL brevet visar på en förhållandevis lugn månad.
Vänligast
Andréas Lindfors
För Grannsamverkan

INBROTT OCH FÖRSÖK TILL INBROTT I APRIL
Sammanfattningsvis begicks 22 st stycken brott i nedanstående
kategorier i LPO Globen. Dessa fördelades enligt följande:
6 st fullbordade inbrott i radhus/villa (brottskod 9801)
9 st fullbordade inbrott i lägenhet (brottskod 9802)
5 st försök till inbrott i lägenhet (brottskod 0874)
2 st försök till inbrott i radhus/villa (brottskod 0857)

Brotten fördelar sig geografiskt enligt följande:
BAGARMOSSEN
9802 │BERGSRÅDSVÄGEN
9802 │BERGSRÅDSVÄGEN
0857 │SVARTBÄCKSVÄGEN
SKARPNÄCK
0874 │FLYGHAMNSGATAN
│
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ENSKEDE
9801 │VARGÖVÄGEN
9801 │BERGKANTSVÄGEN
9801 │TUSSMÖTEVÄGEN
9801 │SKÖNVIKSVÄGEN
│
ENSKEDE GÅRD
9802 │LINDEVÄGEN
0874 │LINDEVÄGEN
ENSKEDEDALEN
0874 │TÄPPGRÄND
0857 │KYRKOGÅRDSVÄGEN
ÄLVSJÖ
9801 │ SJÖHAGSVÄGEN
9801 │ ELDSBERGAGRÄND
HÄGERSTEN
9802 │RUBINVÄGEN
JOHANNESHOV
9802 │SKANÖRVÄGEN
9802 │BILDHUGGARVÄGEN
ÅRSTA
9802 │SANDFJÄRDSGATAN
9802 │SKÖNTORPSVÄGEN (GRIPET)
9802 │BRÅVIKSVÄGEN
│
NÄR HAR BROTTEN SKETT?
De flesta brott har skett dagtid/kontorstid. Två brott har skett
nattetid. Endast tre brott har flera dagar som möjlig brottstid.
SPIKADE BROTTSTIDER
22.10 (larm), 11.29 (larm), 09.00, 08.15, 00.10.
Faktaansvarig:
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MODUS OPERANDI
Ytterdörr/entrédörr har brutits vid flera inbrott. Vanligaste dock att
man krossat fönster på baksidan och kunnat öppna vred från insidan.
LARM
En villa och en lägenhet har haft utlösande larm, men brottet har
fullbordats ändå.
VAD SOM TILLGRIPS
Smycken, klockor, kontanter och småelektronik. Fyra pass
tillgripna.
ANTAL GRIPNA
1 st misstänkt inbrottstjuv har gripits i vårt LPO under april. Denne
greps på flyende fot.
POSITIV ÅTERKOPPLING
Särskilt tack vill min kollega Magnus och jag rikta till
Grannsamverkarna i Älvsjö som kunde lämna vittnesuppgifter om
den blåa Opeln som framfördes vårdslöst i Älvsjö!
Tack vare ER fick Magnus tag på vittnen som kunde berätta hur illa
fordonet hade framförts och dessutom hade en av grannsamverkarna
i Älvsjö lyckats filma bilen när den framfördes i hög hastighet på en
villagata. Dessa tillkommande uppgifter kommer sannolikt få
tingsrätten att förverka bilen. Stort tack! Just det.. Analysen visade
att föraren hade 2 promille i blodet. Bilen har tidigare tagits i beslag
av polisen, men då har beslaget hävts åter till ägaren. Som sagt, vi
hoppas på annat resultat nu när vi har bra uppgifter att presentera för
åklagaren om hur oerhört farlig färden har varit!
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.

Faktaansvarig:
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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
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 8 st
Skärholmen 21st
Södermalm 11st
Huddinge 4 st
Nacka 6st
BROTT I LÄNET
Totalt i hela Sthlm län har det anmälts 415 inbrott i bostäder, varav
300 är inskrivna som fullbordade. I 17 av ärendena finns i nuläget
misstänkta inskrivna (25 personer).
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
Faktaansvarig:
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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.
ÖVRIGT
Nu börjar min sjöpolistjänst, så nästa brev kommer från någon av
våra kommunpoliser: Daniel Granström och Karl Alexandersson!
Som läget ser ut nu, är jag tillbaka i oktober.
Önskar er alla en skön sommar!

Faktaansvarig:

