GRANNSAMVERKAN DEC 2016

Hej Grannsamverkare!
De brottskategorier vi tittar på är:





Fullbordat inbrott i lägenhet (0802)
Fullbordat inbrott i radhus/villa (0801)
Försök till inbrott i lägenhet (0874)
Försök till inbrott i radhus/villa (0857)

Sammanfattning december 2016
I vårt lokalpolisområde (LPO), skedde under december 2016
sammanlagt 57 brott i ovanstående kategorier, fördelade på 24 st
fullbordade inbrott i radhus/villa, 25 st fullbordade inbrott i
lägenhet, 4 st försök till inbrott i radhus/villa och 4 st försök till
inbrott i lägenhet.

Följande områden har drabbats av inbrott i december 2016
ÅRSTA
9802 SVÄRDLÅNGSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 STORSJÖVÄGEN

│ÅRSTA

9802 LÅNGHALSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 OTTSJÖVÄGEN

│ÅRSTA

9802 BRÅVIKSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 BRÅVIKSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 SKÖNTORPSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 MARVIKSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 SKÖNTORPSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 SKÖNTORPSVÄGEN

│ÅRSTA

9802 EKLÅNGSVÄGEN

│ÅRSTA

0874 │SILJANSVÄGEN

│ÅRSTA

0874 │SKÖNTORPSVÄGEN

│ÅRSTA

0874 │BOLMENSVÄGEN

│ÅRSTA
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JOHANNESHOV
9802 SKANÖRVÄGEN

│JOHANNESHOV

9802 GULLMARSVÄGEN

│JOHANNESHOV

9802 KONSTGJUTARVÄGEN

│JOHANNESHOV

9802 KONSTGJUTARVÄGEN

│JOHANNESHOV

9802 ALINGSÅSVÄGEN

│JOHANNESHOV

9802 KÄRRTORPSVÄGEN

│JOHANNESHOV

9802 KÄRRTORPSVÄGEN

│JOHANNESHOV

9802 BORÅSVÄGEN

│JOHANNESHOV

9801 │YSTADSVÄGEN

│JOHANNESHOV

BAGARMOSSEN
9802 LAGAVÄGEN

│BAGARMOSSEN

0874 LAGAVÄGEN

│BAGARMOSSEN

ENSKEDEDALEN
9802 GRUSÅSGRÄND

│ENSKEDEDALEN

9802 GRUSÅSGRÄND

│ENSKEDEDALEN

9802 GRUSÅSGRÄND

│ENSKEDEDALEN

ENSKEDE GÅRD
9802 ODELBERGSVÄGEN

│ENSKEDE GÅRD

HÄGERSTEN
9802 KRISTALLVÄGEN

│HÄGERSTEN

SKARPNÄCK

Faktaansvarig:

9801 │FLITGRÄND

│SKARPNÄCK

9801 │STATSRÅDSVÄGEN

│SKARPNÄCK

9801 │STATSRÅDSVÄGEN

│SKARPNÄCK

0857 │HÄRADSDOMARVÄGEN

│SKARPNÄCK
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0857 │HÄRADSDOMARVÄGEN

│SKARPNÄCK

ENSKEDE
9801 │ULEÅBORGSVÄGEN

│ENSKEDE

9801 │VIVSTAVARVSVÄGEN

│ENSKEDE

9801 │SAVOLAKSVÄGEN

│ENSKEDE

9801 │ VIVSTAVARVSVÄGEN

│ENSKEDE

9801 │BÄCKASKIFTSVÄGEN

│ENSKEDE

9801 │HANDELSVÄGEN

│ENSKEDE

9801 │ESTLANDSGATAN

│ENSKEDE

9801 │VIBORGSKA VÄGEN

│ENSKEDE

9801 │RÖRSOPPSVÄGEN

│ENSKEDE

9801 │PLANTSKOLEVÄGEN

│ENSKEDE

0857 │DAGÖVÄGEN

│ENSKEDE

ÄLVSJÖ
9801 │LÅNGSJÖVÄGEN

│ÄLVSJÖ

9801 │BLACKENSVÄGEN

│ÄLVSJÖ

9801 │SLÄNDVÄGEN

│ÄLVSJÖ

9801 │VÄLTSTIGEN

│ÄLVSJÖ

9801 │TEGVÄGEN

│ÄLVSJÖ

9801 │KRYDDLANDSVÄGEN

│ÄLVSJÖ

9801 │MICKELSBERGSVÄGEN
0857 │SLÄNDVÄGEN

│ÄLVSJÖ
│ÄLVSJÖ

När?
Övervägande delen, som vanligt, sker dagtid. Vi har några
”spikade” (polisspråk för fastställt) tidpunkter i och med larm som
utlöst, grannar som iakttagit etc. Även dessa tidpunkter pekar på att
dagtid är det absolut vanligaste. Några försök har dock skett
nattetid, där boende har vaknat av glaskross/larm/oljud och när
tjuvarna märker att folk är hemma, har de avbrutit och flytt.
Faktaansvarig:
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Det finns också tecken på att tjuvar spanar på bostäder och boenden.
Boende som går ut med hunden och är borta i en timme, drabbas av
inbrott under promenaden. Några andra är borta i 30 minuter och
drabbas medan de är borta. Flera fall finns där boende har lämnat
bostaden i 2-3 timmar och drabbats av inbrott.

FÖRSÖKSBROTTEN
Jag har gått igenom försöksbrotten under 2016 i vårt område för att
se vad som gjort att det ”bara” stannat vid försök.
 Absolut vanligast är att grannar/andra goda krafter i området
iakttar och ger sig tillkänna, vilket får tjuvarna att fly.
 Låskåpa över vred på insidan, har hindrat slungning vid flera
tillfällen.
 Monterade extralås på dörren, har förhindrat inträngning.
 Dubbla altandörrar, varav den inre säkerhetsklassad (!)
 Gärningsman försökt borra upp lås ”alá låssmed style”,
misslyckats och spärrat hela låset.
 Galler på insidan av fönster på baksidan.
 Nyckellåsta fönstervred.
 Utlöst larm har skrämt iväg.

Hur?
Merparten av inbrotten sker genom att krossa fönster på
baksidan/insynskyddade sidan, sticka in handen, öppna vred, klättra
in. Man trycker också sönder altan och balkongdörrar under glaset
Faktaansvarig:
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och tar sig in utan att krossa något. Några slungningar har skett i
flerbostadshus, liksom klättring på baksidan upp på balkong. Vid ett
tillfälle har man klättrat längs ”kattbräda”. En målsägande blev
bestulen på sin väska i ett lärrarum på en skola i Vallentuna. Några
timmar senare, var bostad länsad på värdesaker.
Gods
Smycken, kontanter, datorer, årgångssprit, ps4or, id-handlingar,
bilnycklar (och sedan bilen), vapen.
Länet i december 2016
Fullbordat i bostad (lgh och radhus/villa) 783
Försöksbrott (lgh och radhus/villa) 176
Hur kontaktar man polisen?

Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i
efterhand kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade
till en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via
mail internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av
tipset.
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se
(brevlådan avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få
kontakt med polisen!)
Ring 114 14 och be att få bli kopplad till
sambandscentralen/ledningscentralen (polisradion) ifall det är något
som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp
direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.
Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott!

Faktaansvarig:
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Stående tips
 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 / brytskena (den ska gå uppifrån och
ända ner).
 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.
 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta
stunder.
 Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i
dörren, så att tjuven inte kan använda sig av låsslunga.
 Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas
som inbrottsverktyg.
 Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och
ev. radio.
 Glöm inte att berätta för grannarna om du ska resa bort, så de
kan hjälpa till att ha koll på din bostad, t.ex. med
posttömning, sophantering m.m.
 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass,
läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för
tjuven att hitta värdesaker!
 Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och
fotografera eller filma dina värdesaker.

Faktaansvarig:
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Övrigt
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap uppmanar alla att
ha förråd hemma så att man klarar sig i minst 72timmar utan stöd
från samhället.
https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-forolycka-och-kris/din-krisberedskap/
Vad händer om det blir ett längre elavbrott? Eller om det inte
kommer vatten ur kran på flera dagar? Eller om matleveranserna
uteblir till dagligvaruhandeln? Kan du hålla värmen, äta och dricka,
ta emot information via batteriradio, sköta hygien? Gå gärna in via
länken och se vad du kan göra för att öka din förmåga att klara dig!
Vänligast
Andréas Lindfors
För Grannsamverkan!
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