Hej! Här kommer mars månads informationsbrev. Aktuell info i Globens lokalpolisområde
för perioden: mars 2016.
Totalt 18 inbrott och inbrottsförsök (29 st. mars 2015)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

1 Herrängen
0 Johanneshov
0 Kärrtorp
1 Liseberg
0 Långbro
0 Långsjö
2 Skarpnäcks Gård

1
2
0
0
1
0
0

Solberga
Stureby
Årsta
Älvsjö
Örby Slott
Östberga
Örby Slott

Teckenförklaring karta
Grön prick= 1 inbrott på adressen. Grön fyrkant= 2-5 inbrott på adressen
Gul fyrkant= 6-10 inbrott på adressen

1
1
6
2
0
0
0

I mars månad har 18 stycken inbrott eller inbrottsförsök anmälts i Globens lokalpolisområde.
Skärholmens lokalpolisområde hade 19 stycken anmälda inbrott och inbrottsförsök medan
Farsta lokalpolisområde hade 29 stycken anmälda inbrott och inbrottsförsök under mars
månad (se spridning i karta i bilagan). Det är en rejäl nedgång i antal anmälda inbrott i
Globens lokalpolisområde. Det är för oss i nuläget oklart vad det beror på.
Sammanfattning inbrott Globens lokalpolisområde
Det har skett 7 fullbordade inbrott i villa/radhus, 1 försök till inbrott i villa/radhus, 6
fullbordade inbrott i lägenhet och 4 försök till inbrott i lägenhet.
När?
5 inbrott har skett under dagtid, 4 kvällstid, 3 nattetid och 6 stycken under okänd tidpunkt då
bostaden varit obevakad under ett eller flera dygn.
Hur?
Under mars månad är det en spridning gällande tillvägagångssättet. I Årsta så har en del
inbrott genom att gärningspersonen klättrat upp på balkongen och sedan krossat/brutit upp ett
fönster.
Även vid några av villinbrotten så har gärningspersonen tagit sig in via att bryta eller krossa
ett fönster på en balkong eller altandörr.
Vid de anmälda inbrotten och inbrottsförsöken i villa är ett återkommande tillvägagångssätt
att krossa ett fönster eller bryta upp ett fönster.
Vid tre inbrott i villa har gärningspersonen tagit sig in via ett fönster eller balkong genom att
använda sig av en stege. Lämna inte stegar ute på gården alternativt lås fast dem.
Vi ett villainbrott har gärningspersonen plockat ut hela fönsterkassatten.
Gods
Det som tillgrips vid inbrotten är smycken, kontanter, elektronik såsom kameror, bärbara
datorer/plattor och telefoner. Vid några av inbrotten har även kläder och parfymer tillgripits.
Övrigt
I Huddinge lokalpolisområde och även i Skärholmens lokalpolisområde har det framkommit
uppgifter om att personer gått runt och känt på dörrhandtag, både villa och lägenheter. Så ta
för vana att alltid låsa ytterdörren, även då ni är hemma.
Bildelsstölder
Bildelsstölderna har ökat med 85 procent sedan 2011. Det framförallt navigationssystem,
ratar, airbags och strålkastare som försvinner från bilarna och ofta görs detta av ligor som är
välplanerade och snabba. Det kan ses en viss ökning av bildelsstölder gällande BMW och
Audi. Men även andra bilmärken är utsatta.

Inbrott och olaga intrång i kolonistuga
3 stycken inbrott i kolonistuga har anmälts under mars månad i Globens lokalpolisområde.
Främsta tillvägagångssättet är att bryta upp en dörr eller ett fönster. Gods som tillgrips är

oftast verktyg/maskiner. Det finns ingen anmälan upprättad gällande olaga intrång i
kolonistuga under mars månad.

Tips









Se till att fälla ner kåpan över låsvredet om sådan finns.
Införskaffa en kåpa över låsvredet eller säkra på annat sätt upp så att inte
gärningspersonen kan ta sig in via att ”slunga” upp låset.
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.
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.

VIKTIGT! Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående
brott, vi behöver er hjälp.
Tips ska lämnas på telefonnummer 114 14 eller e-post:
registrator.stockholm@polisen.se
Vid pågående brott ring 112.
Polisanmälningar gällande till exempel klotter, skadegörelse skall ske via 114 14
alternativt besök på en polisstation.
Har ni problem med klotter i ert område kan ni ringa 08-651 00 00, det är Stockholms
stads felanmälan dit man även kan ringa om trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunnslock mm.

Med vänliga hälsningar,
Grannsamverkan i Globen

Kontaktuppgifter Grannsamverkan i Globen
Bea Carlsson tel. 0727-43 53 86
Lokalpolisområde Globen
stockholm_grannsam-napogloben@polisen.se

