Hej! Här kommer april månads informationsbrev. Aktuell info i Globens lokalpolisområde
för perioden: april 2016.
Totalt 12 inbrott och inbrottsförsök (29 st. april 2015)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

2
0
1
0
1
2
1

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

0
0
1
0
0
0
0

I april månad har 12 stycken inbrott eller inbrottsförsök anmälts i Globens lokalpolisområde.
Skärholmens lokalpolisområde hade 25 stycken anmälda inbrott och inbrottsförsök medan
Farsta lokalpolisområde hade 21 stycken anmälda inbrott och inbrottsförsök under april
månad (se spridning i karta i bilagan). Det är fortsatt en rejäl nedgång i antal anmälda inbrott i
Globens lokalpolisområde. Jämför man med Skärholmen och Farsta så ligger Globen på en
betydligt lägre nivå.
Sammanfattning inbrott Globens lokalpolisområde
Det har skett 5 fullbordade inbrott i villa/radhus, 1 försök till inbrott i villa/radhus, 6
fullbordade inbrott i lägenhet och 0 försök till inbrott i lägenhet.
När?
3 inbrott har skett under dagtid, 1 kvällstid, 2 nattetid och 6 stycken under okänd tidpunkt då
bostaden varit obevakad under ett eller flera dygn.
Hur?
Vid tre inbrott i villa så har gärningspersonen brutit upp ett fönster. Vid försöket till inbrott i
villa så vaknande den boende av något okänt ljud och tände upp i huset för att titta ut genom
fönstren. Sannolikt så skrämde den boende bort tjuven som var i full färd med att bryta på ett
fönster.
Dessvärre kan man vid tre inbrott i lägenhet se att gärningspersonerna använt sig av låsslunga
och dyrk. Har ni ingen kåpa över låsvredet så införskaffa en och använd den då det
försvårar för tjuven att ta sig in. Det är främst tillresta ligor som använder sig av detta
modus. Då detta tillvägagångsätt är ett relativt ”tyst sätt” att ta sig in i lägenheten så är det
viktigt att man ser över skalskyddet, gör det svårare för tjuven att ta sig in i trapphusen. Ofta
använder de sig av en så kallad knasvakt, en person som står någon gata bort som kan varna
om boende eller polisen kommer.
Gods
Det som tillgrips vid inbrotten är smycken, kontanter, elektronik såsom kameror, bärbara
datorer/plattor och telefoner.
Övrigt
Vid ett inbrott så har tjuven tagit sig in genom att tillgripa målsägandens nyckel och ID kort.
Med hjälp av ID kortet så kan tjuven lätt ta reda på hemadressen. Förvara inte nycklar och
plånböcker i jackor och väskor som ni inte har tillsyn över. Använd värdeskåpen, som
är avsedda för förvaring av värdesaker, på t.ex. simhallar. Detta minskar risken för
stöld av bil- och hemnycklar och plånböcker.
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 i kolonistugor
Inga inbrott i kolonistuga har anmälts i Globens lokalpolisområde.
Övrig information
Nu när våren har kommit så tänk på att tillfället gör tjuven. Lämna inte fönster och dörrar
öppna för vädring. Lämna inte heller ytterdörren på framsidan olåst medan ni sitter på altanen
eller dylikt.
Eldning
Just nu råder det inget eldningsförbud inom Storstockholms brandförsvarsområde. Ta dock
för vana att gå in på Storstockholms brandförsvarssida innan ni eldar. All eldning sker på eget
ansvar och eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning.
http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/ej_eldningsforbud
På hemsidan finns fler tipps och information gällande eldning och brandsäkerhet. Nedan är
saxat från Storstockholms Brandförsvarsområdes hemsida:

Grillning - säkerhet
Innan du grillar ute i naturen, kontrollera att det inte är eldningsförbud. Detta gör du
enklast på vår hemsida. Du kan också få information på telefon: 08-454 83 39. Om
eldningsförbud råder får du endast grilla på iordningställda säkra grillplatser i naturen. Många
gräs- och markbränder orsakas av slarv vid grillning, men också bränder på balkonger,
trädäck och altaner.
På egen tomt får du grilla i vanlig "hushållsgrill", ex kol- eller gasolgrill, även om
eldningsförbud råder.
När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer. Att grilla på en
inglasad balkong eller direkt under en annan balkong är däremot livsfarligt. Förutom att man
kan orsaka en brand kan man också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte
ventileras bort. Vi rekommenderar därför starkt att man inte grillar på balkongen. Om det är
nödvändigt ska det vara med en elektrisk grill.
Tänk på att grillning alltid sker under eget ansvar.

Grillning - tips


Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt!
Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.



Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp.
Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare. Använd aldrig T-sprit för
att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera.



Elda bara med grillkol eller bricketter.



Ha släckredskap till hands, en hink vatten eller en vattenslang, så att du kan släcka om
olyckan är framme. Om du grillar i naturen uppmanas du alltid till försiktighet. Är det
torrt i marken kan en enda gnista räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande
konsekvenser. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars
för detta.



Många markbränder har startats av engångsgrillar. En engångsgrill är inte att betrakta
som en säker grillplats.



När maten är färdig glöms grillen ofta bort. Tänk på att lägga ett lock på grillen, om
lock inte finns, kyl kolen med vatten.



Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt! Tänk på att briketter kan glöda på
insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten
på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute
till nästa dag.



Kan du hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas. Låt annars grillen stå
med locket på eller dränk kolen i vatten. Då slipper du vara den som orsakar en brand.



Lämna aldrig grillen utan bevakning.

Stående 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

