Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer april månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: april 2013
Totalt 21 inbrott och inbrotts försök (20 st april 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

0 Solberga
1 Stureby
0 Södra Hammarbyhamnen
0 Årsta
4 Älvsjö
0 Örby Slott
0 Östberga

1
0
0
3
1
0
0

Antalet inbrott och inbrottsförsök i Årsta har under april månad sjunkit, under mars månad
skedde 7 stycken inbrott och inbrottsförsök mot 3 stycken under april månad. Som man kan
utläsa av kartbilden så är inbrotten och inbrottsförsöken spridda över hela Globens
närpolisområde. Man kan skönja en viss koncentration av inbrott och inbrottsförsök i

Björkhagen och Hammarbyhöjden och i Långbro området. De flesta inbrott och inbrottsförsök
sker under dagtid.

Kommentarer till april månads bostadsinbrott
Vid ett par av lägenhetsinbrotten saknas synliga brytskador på objektet. Tekniker som varit på
plats har kunnat se repor på brevinkastet. En tänkbar förklaring till hur gärningsmännen tagit
sig in i lägenheterna kan vara att de använt sig av en så kallad ”slunga”. En ”slunga” är ett
verktyg som förs in via brevinkastet och som sedan kan vrida om låsvredet från insidan. Ett
enkelt sätt att skydda sig mot detta är att fälla ner skyddskåpan över låsvredet.

Stöldgods
En viktig del av polisens arbete mot bostadsinbrott utgörs av att identifiera och gripa hälarna,
dvs. de som handlar med stöldgods. De gånger polisen lyckas få tag på dessa personer, och då
även stöldgodset, är det otroligt viktigt att de stulna föremålen kan härledas till dess
rättmätige ägare. Därför vill vi påminna om att fotografera och märka upp era värdesaker.
Märkta föremål är mindre attraktiva för tjuven då de är svårare att avyttra. Möjligheten att
återfå stulna föremål ökar också om de är märkta. Tjuvar och hälare kan lättare bindas till
brott och därmed lagföras, om man hos dem påträffar märkta föremål. Tänk också på att det är
lämpligt även ur brandsynpunkt att fotografera/videofilma hela hemmet, upprätta
inventarieförteckning samt förvara detta material på annan plats.
Genom märkning kan personnummer graveras eller föremålet märkas med annan metod så det
kan spåras till dig personligen. I inventarielistan noteras också att föremålet är märkt.
Kontrollera att märkmetoden är hållbar över tid, i annat fall måste den förnyas (märkning med
osynligt bläck t ex måste förnyas regelbundet). I inventarielistan noteras också att egendomen
är märkt med osynligt bläck.
Obs! Var försiktig när du märker konst och antikviteter. Gravyr kan förstöra värdet, då är det
bättre att fotografera/videofilma föremålen.
Tjuvens ”tio i topp”
Kontanter

Försäkring täcker bara mindre belopp

Smycken

Fotograferas, kopieras i kopiator

CD-och DVD-spelare/skivor

Märkning – olika metoder finns.

Video/Kamerautrustning

Märkning – olika metoder finns.

Matsilver

Fotograferas

Datorer

Märkning – olika metoder finns.

Videospelare/TV/Hemmabio

Märkning – olika metoder finns.

Konst

Märkning – olika metoder finns.

Telefoner

Märkning – olika metoder finns.

Dyrare kläder

Märkning – olika metoder finns.

Text ifrån www.samverkanmotbrott.se och www.stoldskyddsforeningen.se.

Vi vill återigen poängtera att allmänhetens/grannars iakttagelser är oerhört viktiga för
att kunna gripa inbrottstjuvar och i förlängningen få dem lagförda.
Glöm inte att återkommande uppmärksamma Grannsamverkan. Informera nyinflyttade, fyll
på med kontaktombud om behov finns. Det är även viktigt att informationen når ut till alla,
det ger ökad delaktighet och engagemang.
Följ oss på: www.facebook.com/polisengloben

VIKTIGT! Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, vi
behöver er hjälp.
Tips kan lämnas på telefonnummer 114 14 eller e-post: kut-soderort.stockholm@polisen.se
Vid pågående brott ring 112.
Har ni problem med klottring 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.
”Ring alltid 112 om ni bevittnar pågående brottslighet!”
”11414 när ni vill lämna tips eller göra en anmälan som inte är av akut karaktär.”

Med vänliga Hälsningar Grannsamverkan i Globen

Boende i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård
Ludwig Melkerud
Poliskontoret i Bagarmossen
Tel. 073-063 65 81
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

Boende i Älvsjö, Herrängen, Långbro och Långsjö
Monica Andersson
Poliskontoret i Älvsjö
Tel 073-425 60 54
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se
Boende i övriga delar av närpolisområdet Globen
Lars Englund
Närpolisgruppen Globen
Tel. 073-425 60 00
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

