Hej! Här kommer januari månads informationsbrev. Aktuell info i Globens lokalpolisområde
för perioden: januari 2015.
Totalt 34 inbrott och inbrottsförsök (42st januari 2014)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

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

4
0
0
7
3
1
0

Inbrotten och inbrottsförsöken ligger fortfarande på en relativt hög nivå i Globens
lokalpolisområde. Under januari månad har 34 stycken inbrott eller inbrottsförsök anmälts.
Jämfört med januari 2014 så har det skett färre inbrott januari 2015. Skärholmens
lokalpolisområde hade 41 stycken anmälda inbrott och inbrottsförsök medan Farsta
lokalpolisområde hade 22 stycken anmälda inbrott under januari månad (se spridning av i
karta i bilagan). I kartan finns 35 stycken markeringar, gröna prickar. Den gröna pricken i
partihandlarområde Årsta är en felkodning.
Inbrottsinsatsen som startade under hösten 2014 har förlängts och pågår fortfarande. Genom
bland annat samarbete med andra enheter så har ett antal inbrottstjuvar och hälare, både lokala
och hitresta, gripits den senaste månaden. I samband med dessa gripanden så har polisen
säkrat en hel del misstänkt stöldgods vilket man hoppas kunna återställa till dess rättmätiga
ägare. Vi vill därför trycka på vikten av att kunna lämna så detaljerade uppgifter som möjligt
på det gods man eventuellt kan bli av med. Stöldmärk, fotografera, notera gravyrer med mera.
Fler tips finns på http://www.stoldskyddsforeningen.se
Globens lokalpolisområde
Det har skett 10 fullbordade inbrott i villa, 4 försök till inbrott i villa, 15 fullbordade inbrott i
lägenhet och 5 försök till inbrott i lägenhet. Inbrotten och inbrottsförsöken är spridda över
hela Globens lokalpolisområde.
Kommentarer till januari månads bostadsinbrott
Vid minst 8 stycken inbrott så har gärningspersonen tagit sig in genom att klättra upp på
balkongen och därefter krossat ett fönster eller brutit upp balkongdörren.
Vid tre tillfällen har gärningspersonen sannolikt använt sig av en så kallad låsslunga. Ett sätt
att försvåra är att sätta en skyddskåpa över låsvredet.
I övrigt så är det vanliga modus (tillvägagångssätt) som används av gärningspersonen,
krossa/bryta upp ett fönster. Något ovanligare modus denna månad är uppbrutna dörrar.
Inbrotten är spridda över veckans alla dagar. En viss topp kan ses i slutet av veckan medan
helgerna är relativt förskonade.
De som tillgrips vid inbrotten är för det mesta smycken, kontanter, elektronik såsom kameror,
bärbara datorer/plattor och telefoner.
Inbrott i kolonistuga
Vi har inte fått in några anmälningar rörande inbrott eller inbrottsförsök i kolonistuga.
Övrigt
Snart är det dags för sportlov och några av er kanske reser bort så ta hjälp varandra med att
hålla koll i området.
Viktigt
 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet.
 Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som inbrottsverktyg.
 Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och ev. radio.
 Berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan hjälpa till att ha koll på din
bostad, t.ex. med posttömning, slänga sopor i din soptunna m.m. Upplys dem även om
det är någon som ska ha tillgång till din bostad under bortavaron.





Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor, bärbara
datorer, mobiltelefoner, kameror m.m. på ett betryggande sätt.
Stöldskyddsmärk värdeföremål, t.ex. med märk-DNA samt fotografera eller filma den,
inkl. tillverkningsnummer/ram-nummer/ID-nummer.
Be grannen skotta din uppfart vid behov.

Levande ljus - tips
 Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Släck dem när du lämnar rummet.
 Använd ljusstakar och ljusprydnader som inte kan börja brinna.
 Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
 Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – som är placerade i taket.
Kontrollera regelbundet att de fungerar.
Eldstäder
Soteld är en av de vanligaste brandorsakerna i småhus. En välsotad skorsten och att elda
effektivt förhindrar detta. Sotningsverksamheten består av två delar och kommunen ansvarar
för att dessa genomförs regelbundet
 rengöring - sotning
 brandskyddskontroll - bedömning av förbränningsanordningens säkerhet ur
brandskyddssynpunkt.
Det är också viktigt att inte elda hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Strålningsvärmen
kan antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. Rökgaserna ska vara max 350 grader om
inte skorstenen är godkänd för annan temperatur.
http://www.storstockholm.brand.se
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.
Hemsida: http://www.stockholm.se
Läs gärna om DNA-märkning av stöldbegärliga föremål. Information finns bl.a. på
http://polisen.se och www.stoldskyddsforeningen.se
http://www.botryggt.se
Följ oss på : www.facebook.com/polisengloben

Med vänliga hälsningar,
Grannsamverkan i Globen

Boende i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård
Malin Falck
Poliskontoret Bagarmossen
Tel. 070-26 43 150
Besökstid till poliskontoret Bagarmossen är torsdagar kl. 16-18.
Mail: mailto:grannsam-npogloben.stockholm@polisen.se

Boende i Älvsjö, Herrängen, Långbro och Långsjö
Christer Monaxios
Poliskontoret Älvsjö
Tel. 010-564 22 46. Besökstid till poliskontoret är torsdagar kl. 15-17.
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

Boende i övriga delar av lokalpolisområde Globen
Bea Carlsson och Tobias Törenholt
Närpolisgruppen Globen
Tel. 0727-43 53 86 (Bea) eller 010-56 43 639 alt. 0706-32 48 89 (Tobias)
Mail: grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

