GRANNSAMVERKAN

Hej alla grannsamverkare i lokalpolisområde Globen!
Jag heter Andréas Lindfors och arbetar tillsammans med Bea i LPO
GLOBEN. Bea är för närvarande inkommenderad till RLC
(Reginledningscentralen) och har som uppgift att styra resurs till
pågående brottslighet, bl. a när det sker pågående inbrott.
Eftersom hon inte är på plats i Globen, är det jag som för närvarande
har ansvar för att månadsbrev och akutinfo som skickas till er. Jag själv
har precis kommit tillbaka från min kommendering till Sjöpolisen och
håller därför på att sätta mig in i Grannsamverkan efter min bästa
förmåga. Kanske kommer inte breven att se exakt likadana ut som när
Bea skickade dem, men hav i så fall förtröstan! Bea kommer vad jag vet
att komma tillbaka och jag kommer vad jag vet att återvända till sjön
igen;)
Skämt åsido, jag ska göra mitt bästa för att hålla er informerade om vad
som händer och sker i LPO Globen vad avser inbrott och inbrottsförsök.
Jag har arbetat som polis sedan 1993 och har den mesta av tiden jobbat
skift i yttre tjänst, mestadels i radiobil, men nästan lika mycket riktat mot
narkotika på gatunivå.
2002 gick jag sjöpolisutbildning och det innebär att jag varje år
kommenderas till Sjöpolisen under de mer klimatvänliga månaderna,
vanligtvis maj-september.
Tyvärr har jag inte fått tillgång till polisens karttjänst Hobit ännu, så
därför kommer inte någon karta med brottsplatser att bifogas i detta
brev.
Vänligast
Andréas Lindfors
För Grannsamverkan
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INBROTT OCH FÖRSÖK TILL INBROTT I OKTOBER
Sammanfattningsvis begicks 41 stycken brott i nedanstående
kategorier i LPO Globen. Dessa fördelades enligt följande:
19st fullbordade inbrott i radhus/villa (brottskod 9801)
16st fullbordade inbrott i lägenhet (brottskod 9802)
5st försök till inbrott i lägenhet (brottskod 0874)
1st försök till inbrott i radhus/villa (brottskod 0857)
Brotten fördelar sig geografiskt enligt följande:
BAGARMOSSEN
0st inbrott i radhus/villa
0st inbrottsförsök i radhus/villa
3st inbrott i lägenhet
(Byälvsvägen, Fogdevägen, Bergsrådsvägen)
1st inbrottsförsök i lägenhet
(Bergsrådsvägen)
ENSKEDE
9st inbrott i radhus/villa
(Backvägen, Hemmansvägen, Götaforsvägen, Vivstavarvsvägen,
Plantskolevägen x2, Skönviksvägen, Sågverksgatan, Kyrklunden
3st inbrott i lägenhet
(Tallkrogsvägen x2), Ramviksvägen)
0st inbrottsförsök i radhus/villa
1st inbrottsförsök i lägenhet
(Nynäsvägen 335)
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ÄLVSJÖ
6st inbrott i radhus/villa
(Johan Skyttes väg, Gårdstigen, Vitsippstigen, Vivelvägen,
Lievägen x2)
2st inbrott i lägenhet
(Johan Skyttes väg, Annebodavägen)
1st inbrottsförsök i radhus/villa
1st inbrottsförsök i lägenhet
Långbrokungens väg
JOHANNESHOV
0st inbrott i radhus/villa
0st inbrottsförsök i radhus/villa
5st inbrott i lägenhet
(Nathorstvägen x2, Eggegrundsvägen, Åhusvägen, Gullmarsvägen)
1st inbrottsförsök i lägenhet
(Pastellvägen)
ÅRSTA
0st inbrott i radhus/villa
0st inbrottsförsök i radhus/villa
2st inbrott i lägenhet
(Marviksvägen, Ottsjövägen)
1st inbrottsförsök i lägenhet
(Slätbaksvägen)
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SKARPNÄCK
3st inbrott i radhus/villa
(Länsmansvägen x2, Arbetsvägen)
0st inbrottsförsök i radhus/villa
1st inbrott i lägenhet
(Flyglärargatan)
0st inbrottsförsök i lägenhet
ENSKEDEDALEN
1st inbrott i radhus/villa
0st försök till inbrott i radhus/villa
0st inbrott i lägenhet
0st försök till inbrott i lägenhet
TIDPUNKT FÖR BROTT
Nio angrepp har skett under tider som inte går att fastställa mer än
att vi vet mellan vilka dygn de har skett (målsägaren bortrest). 23
angrepp har skett under dagtid och 9 angrepp under nattetid.
GEOGRAFI
Geografin kommer från polisens anmälningsrutin och jag har inte
brutit ned dem i mindre orter, t ex Eggegrundsvägen ligger förvisso
i Kärrtorp, men redovisas denna gång under Johanneshov och ej
under Kärrtorp.

MODUS OPERANDI
Det kommer nog inte som någon överraskning för er, att de flesta
angreppen har börjat med en krossad ruta på baksida av fastigheten.
Man krossar rutan och får sedan in en hand och kan öppna fönster
eller altandörr genom vredet på insidan. Det här gäller såväl inbrott i
radhus/villa, som inbrott i lägenhet. När det gäller lägenhet, är det
oftast boende på nedre botten som har drabbats. Endast vid två
Faktaansvarig:

GRANNSAMVERKAN OKTOBER 2016

tillfällen denna månad, har angrepp skett mot entrédörr till lägenhet
och vid ett tillfälle mot entrédörr till radhus/villa.
Inbrott med tillgripna nycklar har skett vid ett tillfälle. Dett är ett
modus som var vanligt för ett antal år sedan, då ”Nyckelligan”
härjade i Stockholm. Man gick in i kapprum i mellanstadieskolor
och sökte igenom elevers väskor och fack efter nycklar och något
som kunde härleda adress, för att sedan åka och begå stölder.
I oktober har ett sådant angrepp skett. Man har denna gång gått in i
omkädningsrum till en gymnastiksal där barn befann sig för lektion i
idrott/hälsa. Man har sökt igenom barnens tillhörigheter och i en
ryggsäck anträffat:
a) Nyckelknippa
b) Lapp med tandläkartid och namn.
Med dessa uppgifter har man kunnat spåra adressen dit nycklarna
passade, låst upp och stulit gods.
Stölden i omklädningsrummet skedde runt 11.00. Föräldrar till
barnet fick reda på vad som hänt några timmar senare och begav sig
då direkt till bostaden, men kunde bara konstatera att
gärningsmännen redan varit där.
LARM
Larm har funnits installerat och utlöst vid två angrepp mot
radhus/villa och vid ett angrepp mot lägenhet. Vid två av angreppen,
har gärningsmannen slagit sönder larmdosa utan att det har fått
någon effekt på larmet. Har larmet hjälpt? Trots larm som löser ut,
har gm fullföljt sitt angreppp och tillgripit gods. Det är svårt att
svara på om larmet ändå begränsar gärningsmannens aktionstid inne
i bostaden.
VAD SOM TILLGRIPS
Smycken, klockor, kontanter, bärbara datorer, surfplattor, telefoner,
sprit och identitetshandlingar såsom pass.
Faktaansvarig:
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ANMÄRKNINGSVÄRT
Jag vet inte om ni vill ha information under en sån här rubrik.. Vid
några tillfällen har angrepp skett när målsäganden är hemma. I
samtliga fall har det slutat med att gärningsmannen har flytt. Vid ett
tillfälle låste gärningsmannen vid upptäckt in sig i ett rum i bostaden
och kunde efter en stund fly ut genom ett fönster. Vid ett annat
tillfälle hörde målsägandena hur det dunsade på sitt tak, sprang ut på
tomten och tittade upp och kunde se en man med ryggsäck som
klättrade runt på taket, förmodligen i syfte att klippa av kablarna till
larmet. Gärningsmannen flydde via ett lägre tak.
I samband med ett inbrottsförsök mot en lägenhet på våning 1,
observerade vittnet hur en gärningsman höll på att klättra upp längs
fasaden. När gärningsmannen skulle klättra in på en balkong, gav
räcket vika och gärningsmannen föll till marken. Han kunde dock
ställa sig upp och fly.
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 ni t ex en stöld av en skrotfärdig cykel, 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.
KONTAKT MED GLOBENPOLIS GRANNSAMVERKAN
Skicka mail till GSV LPO Globen Region Stockholm <gsv-lpogloben.region-stockholm@polisen.se>
Faktaansvarig:
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LÄNET
Under oktober månad begicks totalt sett 770 st brott i ovanstående
kategorier, fördelat på följande sätt:
Inbrott i radhus/villa
367st
Inbrott i lägenhet
269st
Försök till inbrott i lägenhet
75st
Försök till inbrott i radhus/villa 59st
ÖVRIGT
På skatteverkets hemsida kan du som privatperson med e-tjänsten
”Spärra obehörig adressändring” förhindra att någon obehörig ändrar din adress. I tjänsten väljer du att Skatteverket bara ska godkänna adressändringar som görs med e-legitimation. Detta minskar
risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier
och id-kapning.
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/
sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
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