GRANNSAMVERKAN MARS 2017

Hej alla Grannsamverkare!
Årets brev No 3 för 2017. Det sista jag skulle göra i fredags, var att
skicka iväg detta brev, men plötsligt byttes rutinen bakom skrivbordet och en skön fredagskänsla till något fullständigt overkligt.
Tempoväxlingen blev total och varenda polis på station kastade sig
ut på stan.
Vänligast
Andréas Lindfors
För Grannsamverkan

INBROTT OCH FÖRSÖK TILL INBROTT I MARS
Sammanfattningsvis begicks 39 st stycken i nedanstående kategorier
Dessa fördelades enligt följande:
12 st fullbordade inbrott i radhus/villa (brottskod 9801)
19 st fullbordade inbrott i lägenhet (brottskod 9802)
5 st försök till inbrott i lägenhet (brottskod 0874)
3 st försök till inbrott i radhus/villa (brottskod 0857)

Brotten fördelar sig geografiskt enligt följande:
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BAGARMOSSEN
9801 │0 st
9802 │BYÄLVSVÄGEN
9802 │BERGSRÅDSVÄGEN
9802 │BYÄLVSVÄGEN
SKARPNÄCK
9801 │TROHETSVÄGEN
9802 │LUFTSKEPPSGATAN
9802 │GONDOLGATAN

ENSKEDE
9801 │KROKVÄGEN
9801 │LIVLANDSGATAN
9801 │TRAPPVÄGEN
9801 │KOLONIVÄGEN
9802 │BASTUHAGSVÄGEN
ENSKEDE GÅRD
9801 │REVISORSVÄGEN
9802 │ODELBERGSVÄGEN
ENSKEDEDALEN
9801 │GAMLA TYRESÖVÄGEN
0874 │GRUSÅSGRÄND
ÄLVSJÖ
9801 │LÅNGSJÖVÄGEN
9801 │KAKTUSVÄGEN
9801 │SJÄTTENOVEMBERVÄGEN
9801 │VIVELVÄGEN
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9802 │MURGRÖNSVÄGEN
0857 │LÅNGBRODALSVÄGEN
0857 │VIKTORIAVÄGEN
0857 │LÅNGÄNGSVÄGEN
HÄGERSTEN
0874 │SAFIRGRÄND
JOHANNESHOV
9802 │TYLÖGRÄND
9802 │KARLSBORGSVÄGEN
9802 │VIKSTENSVÄGEN
9802 │SOCKENVÄGEN
9802 │SKÄRMARBRINKSVÄGEN
9802 │SKANÖRVÄGEN
9802 │JOHAN PRINTZ VÄG
0874 │BLÅSUTVÄGEN
0874 │EGGEGRUNDSVÄGEN
ÅRSTA
9802 │SILJANSVÄGEN
9802 │SILJANSVÄGEN
9802 │ÅRSTAVÄGEN
9802 │HJÄLMARSVÄGEN
NÄR HAR BROTTEN SKETT?
Flertalet har skett dagtid och tidig kväll. Några har som ni ser skett
nattetid, där personer vaknat av aktivitet vid dörren. Ring alltid 112 i
såndana skeenden!
SPIKADE BROTTSTIDER
00.00, 00.50, 06.03, 09.30, 13.00, 13.04
MODUS OPERANDI
Baksida, krossat ruta, stuckit in handen och öppnat. Bryt mellan
fönster och karm. Hel fönsterkassett urlyft. Forcering genom
säkerhetsdörr, kraftigt oväsen som hörts av grannar som trott att det
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var normalt och ej larmat/undersökt. Absolut majoritet är baksida
och bryt eller kross.

LARM
4 st larm har utlöst vid inbrott.
VAD SOM TILLGRIPS
Smycken, elektronik, nycklar, parfym, sprit, pengar, id-handlingar.
ANTAL GRIPNA
2 st inbrottstjuvar gripna på bar gärning av polis vid olika tillfällen.
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:
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).
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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
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 32 st inbrott och inbrottsförsök
Skärholmen: Totalt 36 st inbrott och inbrottsförsök
Huddinge: Totalt 22 st inbrott och inbrottsförsök
Södermalm: 12 st inbrott och inbrottsförsök
Nacka: totalt 40 st inbrott och inbrottsförsök
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BROTT I LÄNET
Ca 620 st inbrott och inbrottsförsök.
Angående statisktiken: Det är med reservation för felskrivning och
felsökning i systemen…

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.

SKYLTAR TILL OMRÅDE
Det var sugande behov efter nya skyltar. Tyvärr har jag inte hunnit
att dela ut dem. En del ville ha alla, många ville ha flera. De som
först har anmält att de ville ha av de stora skyltarna, kommer att få
dessa. Behöver ni fler/nya skyltar, så maila till mig. Det ska vara
tydligt och fräscht uppskyltat, men samtidigt inte överbelamrat med
skyltar. Vid beställning skall ni ange mått på de skyltar ni har och
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vara beredda på att avhämta dessa på LPO GLOBEN (torsdagar
öppet till 19.00)

ÖVRIGT
Bli blodgivare!

https://geblod.nu/bli-blodgivare/
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