Hej! Här kommer december månads informationsbrev. Aktuell info i Globens
lokalpolisområde för perioden: december 2015.
Totalt 57 inbrott och inbrottsförsök (41 st. december 2014)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

0 Solberga
15 Stureby
0 Årsta
1 Älvsjö
3 Örby Slott
2 Östberga
0

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

2
8
4
1
0
1

I december månad har 57 stycken inbrott eller inbrottsförsök anmälts i Globens
lokalpolisområde. Skärholmens lokalpolisområde hade 78 stycken anmälda inbrott och
inbrottsförsök medan Farsta lokalpolisområde hade 41 stycken anmälda inbrott och
inbrottsförsök under december månad (se spridning i karta i bilagan). Man kan konstatera att
det i samtliga närliggande lokalpolisområden skett en ökning av inbrott och inbrottsförsök.
Under november månad har 45 inbrott och försök till inbrott anmälts i Globens
lokalpolisområde. Under jul- och nyårsveckan har 28 stycken inbrott anmälts och en
förklaring till detta kan naturligtvis vara att många varit bortresta.
På Gullmarsvägen skedde 9 stycken inbrott i samma fastighet under julhelgen (23-25/12). Där
har gärningspersonen med största sannolikhet tagit sig in igenom att slunga upp låsen via
brevinkasten. Det finns även tecken på att de kan ha använt sig av dyrk. Det finns inga
vittnesuppgifter från något av dessa tillfällen. Att det inte låter så mycket då
gärningspersonerna slungar och dyrkar upp låsen gör det givetvis mycket svårare att upptäcka
pågående inbrott. Det tillsammans med att många säkerligen varit borta under självaste
julafton har gjort att gärningspersonerna kunnat arbeta ostört.
Ni som bor i flerfamiljshus bör se över det yttre skalskyddet. Att ändra koder, förstärka
entrédörrar med brytskydd, se till att portarna går igen och montera kåpor över låsvreden är
några exempel på åtgärder.
Sammanfattning inbrott Globens lokalpolisområde
Det har skett 24 fullbordade inbrott i villa/radhus, 2 försök till inbrott i villa/radhus, 28
fullbordade inbrott i lägenhet och 3 försök till inbrott i lägenhet.
När?
28 inbrott har skett under dagtid, 5 kvällstid, 6 nattetid och 18 stycken under okänd tidpunkt
då bostaden varit obevakad under ett eller flera dygn.
Hur?
Då det gäller fullbordade och försök till inbrott i lägenhet så är det främsta tillvägagångssättet
för gärningsmannen att ta sig in genom att slunga upp låset via brevinkastet. Det finns även
tecken på att gärningspersonen använt sig av dyrk för att dyrka upp sjutillhållarlåset. Vid
ungefär 23 stycken anmälda inbrott eller försök till inbrott har gärningsperson tagit sig in
genom att bryta upp ett fönster. Vid ca 9 tillfällen har tillvägagångsätet varit att bryta upp
balkongdörren/altandörren eller ett fönster på balkongen. Vid några tillfällen har
gärningspersonen krossat fönsterrutan på fönster som vetter mot balkongen.
Under december månad har få dörrar brutits upp, endast vid tre tillfällen har ytterdörren
brutits eller försökt brytas upp.
Vid villainbrotten och försök till inbrott i villa är det vanligaste tillvägagångsättet för
gärningsmannen att bryta upp eller krossa ett fönster under december månad.
Gods
Det som tillgrips vid inbrotten är smycken, kontanter, elektronik såsom kameror, bärbara
datorer/plattor och telefoner.

Inbrott i kolonistuga
6 stycken inbrott i kolonistuga har anmälts under december månad i Globens
lokalpolisområde. Troligtvis finns ett stort mörkertal då det gäller inbrott i kolonistugor.
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
Lopo-gruppen Globen
stockholm_grannsam-napogloben@polisen.se

