Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer februari månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde
för perioden: februari 2014
Totalt 36 inbrott och inbrottsförsök (23 st. februari 2013)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

4
1
1
4
5
0
0

Antalet bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott har i februari sjunkit till 36 stycken
jämfört med 44 stycken i januari. Antalet inbrott och inbrottsförsök i februari 2014 är dock
fler om man jämför med 2013 då siffran låg på 23 stycken. Den mörka perioden (oktoberdecember) innan snön kommer brukar vara den tid då flest inbrott sker. Då snön mer eller

mindre uteblivit den här vintern kan man ju säga att den mörka perioden fortsätter, vilket
skulle kunna vara en bidragande orsak till de många inbrotten.
Av de inbrott och inbrottsförsök som kommit till polisens kännedom, vid tidpunkten för detta
utskick, så är det 8 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus, 7 stycken försök till inbrott i
villa/radhus, 12 stycken fullbordade inbrott i lägenhet och 9 stycken försök till inbrott i
lägenhet.

Kommentarer till februari månads bostadsinbrott
I Enskededalen kunde två personer gripas av polis innan de hann begå något inbrott.
Anledningen var en observant boende som såg två personer som hon tyckte betedde sig
konstigt och eventuellt rekade för inbrott. Hon ringde då polisen som åkte till platsen.
Då polis kom till området såg de två personer som stämde in på signalementet. När polisen
närmade sig slängde personerna ifrån sig en stor sten och började springa. Polispatrullen hann
dock ikapp och personerna kunde gripas och misstänkts nu för en rad brott. Era iakttagelser är
viktiga!!
Ett vanligt sätt är att gärningsmannen först kastar in en sten genom fönstret för att sedan
avvakta och se om någon är hemma eller om någon annan person i närområdet reagerar.
Händer ingenting fortsätter gärningsmannen med inbrottet.
Det är därför viktigt att reagera om man hör något avvikande. Oftast räcker det med att visa
att man hört någonting för att en inbrottstjuv ska avbryta inbrottet.
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.
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

