Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer mars månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: mars 2014
Totalt 38 inbrott och inbrottsförsök (24 st. mars 2013)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

0 Herrängen
8 Johanneshov
3 Kärrtorp
5 Liseberg
1 Långbro
2 Långsjö
1 Skarpnäcks Gård

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

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

5
4
0
2
2
0
0

Antalet bostadsinbrott har ökat under mars månad. Våra lokala brottsplatsutredare (LOKUS)
ser en ökning av inbrott i hela Söderorts polismästardistrikt. Under mars månad har det skett
86 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus och lägenheter och 21 stycken försök till inbrott i
villa/radhus och lägenheter. Detta kan jämföras med mars 2013 då det begicks 36 stycken
fullbordade inbrott i villa/radhus och lägenheter och 16 stycken försök till inbrott i
villa/radhus i Söderorts polismästardistrikt.
Då det gäller Globens närpolisområde så är det 13 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus, 3
stycken försök till inbrott i villa/radhus, 20 stycken fullbordade inbrott i lägenhet, 3 stycken
försök till inbrott i villa/radhus och 2 stycken försök till inbrott i lägenhet som kommit till vår
kännedom vid detta utskick. Under mars månad 2013 var det 5 stycken fullbordade inbrott i
villa/radhus, 11 stycken fullbordade inbrott i lägenheter, 1 stycke försök till inbrott i
villa/radhus och 7 stycken försök till inbrott i lägenheter.

Kommentarer till mars månads bostadsinbrott
Våra lokala brottsplatsutredare (LOKUS) har vid sina brottsplatsundersökningar sett en
markant ökning av inbrott som skett genom att gärningsmannen använt sig av en så kallad
”lås slunga”. De har även sett tecken på att gärningsmannen eventuellt kan ha använt sig av
en dyrk för att dyrka upp låset. LOKUS kommer att undersöka lås från brottsplatsen för att se
ifall det eventuellt dyrkats upp. Man kan även se att det sker flera inbrott i ett och samma
hus/trappuppgång samtidigt.
På Simrishamnsvägen skedde fem stycken fullbordade inbrott och ett försök under ett och
samma tillfälle. Samtliga inbrott skedde med liknande modus, gärningsmannen har sannolikt
använt sig av en ”lås slunga” för att öppna fallregellåset genom brevinkastet och sedan på
okänt sätt, eventuellt dyrkat upp regellåset, se ovan. Dörrarna och karmarna var i det närmaste
helt intakta.
Att investera en skyddskåpa/lås kåpa gör det svårare för tjuven att ta sig in. Har man redan en
skyddskåpa/lås kåpa så se till att använda den. Ingen dörr är 100 % säker men att försvåra för
tjuven, t.ex. genom att låsa bägge låsen ifall man har det, gör att det tar längre tid för tjuven
att ta sig in. Ett inbrott sker mycket fort och tjuvarna vet att de har tiden emot sig, större risk
för att bli upptäckt. Det finns även invändiga brevlådor som kan monteras för att försvåra att
använda sig av ”lås slungor”.
Endast vid ett fåtal inbrott så finns det någon form av vittnesobservationer. På
Plantskolevägen så är målsäganden hemma och hör hur glas krossas på nedervåningen. Då
målsäganden kommer ner ser han en person lämna genom samma fönster som krossats. Trots
polisinsats lyckas gärningsmannen komma undan. Målsäganden beskriver gärningsmannen
som relativt ung, ca 17-22 år, smidig kroppsbyggnad, ca 175 cm lång och kort mörkt hår.

Övrigt
Vi vill även passa på att varna för personer som utger sig för att vara från exempelvis
Fastighetsbolag som ska kontrollera element eller liknande eller Hemtjänsten som ska utföra
något uppdrag. Då man släppt in dessa personer i sin bostad har man senare upptäckt att man
blivit bestulen på värdesaker. Släpp inte in personer som inte har annonserat sitt besök i förväg
och också kan uppvisa giltig legitimation. Detta är ett tillvägagångssätt som används av
gärningspersoner i hela Stockholms län.
Besök gärna www.polisen.se för fler tips hur du kan skydda dig mot stöld och inbrott.

Prata med främlingar. Om du ser någon ny person i ditt villaområde eller i din
trappuppgång/gård – säg hej och fråga om de letar efter någon eller om du kan hjälpa till. Är
det en inbrottstjuv som rekar kommer den avskräckas, är det inte det blir personen bara glad
över din hjälpsamhet. Det är troligtvis vanligt att tjuvarna har någon form av ”vakt” som
befinner sig utanför fastigheten i samband med inbrotten. Vid ett gripande inne stan kunde
man konstatera att tjuvarna använt sig av walkie talkie för att kommunicera med de som
begick själva inbrottet. Så var vaksamma på personer som avviker från det normala.
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 ska lämnas på telefonnummer 114 14
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 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
Carina Lindström är kontaktperson på Poliskontoret Bagarmossen. Lokala frågor hänvisas
till tel. 070-26 43 150. Besökstid till poliskontoret är torsdagar kl. 16-18. Carina kommer från
den 10:e mars 2014 till och med den 31:a maj 2014 ha andra arbetsuppgifter i myndigheten.
Carina kommer vara kvar som kontaktperson på poliskontoret Bagarmossen. Carina kommer
dock ha begränsade möjligheter att svara på telefon, men det går bra att lämna meddelande
då hon kommer att lyssna av telefonsvararen regelbundet. Poliskontoret är öppet som vanligt
på torsdagar kl. 16-18.
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

Boende i Älvsjö, Herrängen, Långbro och Långsjö
Christer Monaxios är ny kontaktperson på Poliskontoret Älvsjö. Lokala frågor hänvisas till
Poliskontoret i Älvsjö på tel. 010-564 22 46. Besökstid till poliskontoret är torsdagar kl. 1517.
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

Boende i övriga delar av närpolisområdet Globen
Bea Carlsson, Fredrik Sagström och Johan Hägglund
Närpolisgruppen Globen
Tel. 0727-43 53 86 (Bea) eller 0727-41 53 85 (Fredrik)
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

