GRANNSAMVERKAN AUGUSTI 2016

Hej alla grannsamverkare i lokalpolisområde Globen!
Antalet anmälda fullbordade inbrott och försök till inbrott i bostad
har stagnerat något från mitten av augsuti fram till den sista augusti i
Globens lokalpolisområde. Tre stycken markeringar i kartbilden
nedan är felkodningar. Kartbilden innehåller således tre markeringar
för många.

Följande områden har drabbats av inbrott under augustimånad
Bagarmossen: Tidagränd, Nissastigen, Rusthållarvägen
Björkhagen: Ystadsvägen
Enskededalen: Åkervägen, Sockenvägen, Magnebergskroken
Enskede Gård: Herrgårdsvägen
Enskedefältet: Dagövägen, Wismarsvägen, Revalsgatan
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Gamla Enskede: Sockenvägen, Plantskolevägen
Herrängen: Isbergavägen
Johanneshov: Sofielundsplan, Palandergatan
Långbro: Johan Skyttes väg (2 st.), Krattvägen, Mickelsbergsvägen
Långbro Gård: Kärrbössevägen, Lagerbielkes väg
Skarpnäck: Pilottorget, Trohetsvägen, Riksrådsvägen
Solberga: Örhängevägen (2 st.), Sulvägen
Årsta: Tämnarvägen, Gullmarsvägen
Östberga: Stamgatan
Övrigt: Sköntorpsvägen (Årsta), Rönnapelvägen (Pungpinan) och
Långbrodalsvägen (Långsjö) felkodade.
Sammanfattning augusti
31 anmälningar har inkommit. Varav 19 är fullbordade inbrott i
villa/radhus, 4 är försök till inbrott i villa/radhus och 8 är
fullbordade inbrott i lägenhet.
Antalet fullbordade inbrott i villa ligger på en betydligt högre nivå
än antalet anmälda inbrott i lägenhet. En anledning till detta är
sannolikt att många varit bortresta under augustimånad. En annan
orsak kan vara att grönskande villaträdgårdar ger ett visst skydd då
gärningpersonen bryter upp en altandörr eller krossar ett fönster.
När?
10 stycken inbrott eller försök till inbrott har skett under dagtid. 2
stycken inbrott har skett under kvällstid. 2 stycken inbrott har skett
under nattetid och 17 stycken under okänd tidpunkt då bostaden
varit obevakad under ett eller flera dygn.
Hur?
Vid minst 5 anmälda inbrott i villa så har gärningspersonen tagit sig
in via ett källarfönster. Det är inte ovanligt att källarfönster är lite
eftersatta gällande inbrottsskydd. Ett tips är att skruva fast fönster
som man inte använder eller installera ordentliga fönsterlås så att det
inte bara är att haka av eller krossa fönsterrutan och därefter öppna
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det. Det finns även anmälningar som visar på att gärningspersonen
lyft ut hela fönsterkassetter.
Ett återkommande modus är också att gärningspersonen brutit upp
en eller krossat ett fönster på altandörren. Altaner ligger ofta något
mer skyddade och gärningspersonen kan därmed arbeta ostört. Försök att stärka upp inbrottsskyddet genom bra lås på dörr och fönster.
Vid några inbrott så har gärningspersonen tagit sig in nattetid genom
en altan/balkongdörr eller ett fönster som stått öppet för vädring.
Gällande inbrotten i flerfamiljshus/lägenhhet så är det inget
modus/tillvägagångssätt som utmärker sig. Gärningspersonen har
vid ett inbrott brutit upp ytterdörren, vid något inbrott så har
gärningspersonen tagit sig in genom ett fönster som stått öppet för
vädring. Det finns även anmälningar där gärningspersonen tagit sig
upp på balkongen och därefter gått in genom balkongdörren som
stått på glänt eller genom att bryta upp/krossa ett fönster.
Vid ett inbrott så har målsäganden blivit bestulen på sin plånbok och
nycklar vid ett tidigare tillfälle. Målsäganden reagerar sedan på att
en okänd person försöker låsa upp ytterdörren. Som tur är har
målsäganden bytt ut låsen. Målsäganden hinner inte uppfatta
signakment på personen som lämnar trapphuset.
Det tar inte lång tid för tjuvarna att genomföra ett inbrott. De gånger
som polisen lyckas gripa någon så beror det nästan uteslutande på
att vittnen larmar polis eller att bostaden är utrsutat med kameralarm
kopplat till ett larmbolag.
Det går aldrig att helt skydda sig från inbrott men det går att
försvåra för tjuven att ta sig in. Ibland kan det räcka med att man
låser bägge lås om sjutillhållarlås finns.
Det är viktigt att Grannsamverkan hålls vid liv i
föreningarna/samfälligheterna genom att alla boende birdar. Vi har
alla olika förutsättningar men alla kan vara observanta och reagera
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på personer med avvikande beteenden som rör sig i vårt närområde.
Ibland räcker det med att säga hej för att skrämma iväg en tjuv.
Se fler tips längre ner.
Länet
Totalt i hela Stockholms län har det anmälts 583 inbrott i bostäder,
varav 466 är fullbordade. I 25 av ärendena (augustimånad) finns i
nuläget totalt 33 stycken som är misstänkta i ärendena.
Det är i nuläget totalt 6 stycken misstänkta för de inbrott som anmälts under augustimånad lokalpolisområde Globen.
Gods
Som vanligt stjäls det mest smycken, kontanter, klockor, kläder och
pass. Samt mindre elektronik som mobiltelefoner, läsplattor/Ipads
och bärbara datorer/laptops. Det har även stulits parfymer och
alkohol vid några anmälda inbrott.
Det är mycket viktigt att man spärrar pass som blivit tillgripna då
pass är hårdvaluta bland kriminella ligor.
Hur kontaktar man 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 organisation till de som kan vara berörda av
tipset.
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/ledningscentralen (polisradion) ifall det är något
som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp
direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.
Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott!
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Stående tips
 Se över fönster och balkonglås. Lämna aldrig nyckeln i låset
om lås finns.
 Se över det yttre skalskyddet, förstärk eventuellt ytterdörrar
med så kallat brytskydd / brytskena (den ska gå uppifrån och
ända ner).
 Lampor med rörelsedetektorer på mörka uppfarter, baksidor
av fastigheter mm kan avbryta inbrottsförsöket.
 Ändra koder till entrédörrar regelbundet eller se över
möjligheten att införa ”nyckelbrickor”.
 Släpp inte in främmande personer i trapphusen och se till att
entrédörrarna går i lås.
 Tänk på vad ni skriver på social medier, skylta inte i onödan
med att ni är bortresta.
 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta
stunder.
 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. radio.
 Glöm inte att berätta för grannarna om du ska resa bort, så de
kan hjälpa till att ha koll på din bostad, t.ex. med
posttömning, sophantering m.m.
 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass,
läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för
tjuven att hitta värdesaker!
 Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och
fotografera eller filma dina värdesaker.
 Se över trärgården, kan man klippa ner buskar mm så att det
inte är fullt lika insynsskyddad.
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På www.polisen.se/bostadsinbrott hittar ni fler tips och råd.
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