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 2014
Totalt 23 inbrott och inbrottsförsök (21 st. april 2013)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

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

1
4
2
1
2
0
1

Under april månad har det skett 23 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa/radhus
och lägenheter i Globens närpolisområde. Detta kan jämföras med mars månad då det
begicks 38 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa/radhus och lägenheter.
Det har skett 9 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus, 5 stycken försök till inbrott i
villa/radhus, 6 stycken fullbordade inbrott i lägenhet och 3 stycken försök till inbrott i
lägenhet.

Kommentarer till april månads bostadsinbrott
Vi kan inte se att det under april månad skett inbrott med så kallad ”låsslunga” som vi varnade
för i mars månadsbrev.
Vid ett flertal inbrott, främst i villor och radhus men även i lägenheter, är ett vanligt
tillvägagångsätt att krossa en fönsterruta och sedan öppna fönstret och kliva in. Vid ett av
inbrotten så har gärningsmannen ställt upp en stege och sedan tagit sig in genom ett fönster
som stod på glänt, sannolikt för vädring. Vid ett inbrott har gärningsmannen tagit sig in
genom ett fönster, beläget på en loftgång, som stod i vädringsläge spärrat med fönsterhake.
Vid ett försök till inbrott i villa så ser en observant granne en mansperson stå vid grannens
ytterdörr. Mannen verkar vara nervös och ser sig hela tiden omkring. Grannen går ut och
frågar mannen ifall han bor i huset. Mannen lämnar då platsen springandes och grannen ringer
till polisen. Tyvärr kunde inte gärningsmannen gripas men tack vare grannen kunde ett inbrott
stoppas. Det signalement som grannen uppger i anmälan är följande: man, ca 20-30 år, ca 170
cm lång, kraftig kroppsbyggnad, stubbat hår i en färg som grannen uppger som råttfärgat.

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. Ett förslag på inventarielista hittar ni på:
http://polisen.se/Service/Blanketter/Ovriga-blanketter/Enkla-blanketter-som-maste-skrivas-ut-och-fyllas-i-forhand/Enkla-blanketter/Godsbeskrivning/Inventarieforteckning/

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

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 eller e-post:
polismyndigheten.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

Boende i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård
Carina Lindström har bytt tjänst inom polisen. Lokala frågor hänvisas Kristina Nilsson på
tel.0730-63 65 78. Besökstid till poliskontoret Bagarmossen är torsdagar kl. 16-18.
Mail grannsam-napogloben.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 närpolisområdet Globen
Bea Carlsson, Fredrik Sagström och Tobias Törenholt
Närpolisgruppen Globen
Tel. 0727-43 53 86 (Bea), 0727-41 53 85 (Fredrik) eller 010-56 43 639 (Tobias)
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

