GRANNSAMVERKAN SAMMANSTÄLLNING FÖR FEBRUARI 2017

Hej alla Grannsamverkare!
Årets andra brev 2017. Adresserna enligt vår anmälningsrutin
”RAR”.
Vänligast
Andréas Lindfors
För Grannsamverkan

INBROTT OCH FÖRSÖK TILL INBROTT I FEBRUARI
Sammanfattningsvis begicks 42 st brott i nedanstående kategorier.

Februaribrotten fördelas enligt följande:
11 fullbordade inbrott i radhus/villa (brottskod 9801)
20 fullbordade inbrott i lägenhet (brottskod 9802)
7 försök till inbrott i lägenhet (brottskod 0874)
4 försök till inbrott i radhus/villa (brottskod 0857)

Brotten fördelar sig geografiskt enligt följande:
BAGARMOSSEN
│9802 │BYÄLVSVÄGEN
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SKARPNÄCK
│9802 │LUFTSKEPPSGATAN
│0874 │GONDOLGATAN
ENSKEDE
│9802 │GÖTAFORSVÄGEN
│9802 │BASTUHAGSVÄGEN
│9802 │BASTUHAGSVÄGEN
│0874 │BASTUHAGSVÄGEN
│0874 │SKÖNVIKSVÄGEN
│9801 │HANDELSVÄGEN
│9801 │SKUTSKÄRSVÄGEN
│9801 │BANDHAGSVÄGEN +bilen stulen
│9801 │FÅGELKÄRRSVÄGEN
│9801 │KROKVÄGEN +bilen stulen
│0857 │UDDEHOLMSVÄGEN
ENSKEDE GÅRD
│9801 │DELÄGARGATAN
│0857 │TALLVÄGEN
ENSKEDEDALEN
│9801 │SOCKENVÄGEN
ÄLVSJÖ
│9801 │SVARTLÖSAVÄGEN
│9801 │VALLVÄGEN
│9801 │TULLGARNSVÄGEN
│9801 │JULITAVÄGEN

HÄGERSTEN
0874 │KLACKVÄGEN
Faktaansvarig:
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JOHANNESHOV
│9802 │BILDHUGGARVÄGEN
│9802 │NATHORSTVÄGEN
│9802 │ETSARVÄGEN +Bilnycklar
│9802 │BJÖRNSTÅHLSGATAN
│0874 │STRAHLENBERGSGATAN

ÅRSTA
│9802 │SANDFJÄRDSGATAN
│9802 │BRÅVIKSVÄGEN
│9802 │BOLMENSVÄGEN
│9802 │BRÅVIKSVÄGEN
│9802 │SLÄTBAKSVÄGEN
│9802 │SLÄTBAKSVÄGEN
│9802 │ERKENSKROKEN
│9802 │BORENSVÄGEN
│9802 │JÄRNLUNDSVÄGEN
│9802 │RÄMENSVÄGEN
│9802 │RÄMENSVÄGEN
│0857 │SKÖNTORPSVÄGEN
│0874 │SILJANSVÄGEN │0874 │ÅMÄNNINGEVÄGEN

NÄR HAR BROTTEN SKETT?
Många av brotten kan vi inte säga, då möjligheten sträcker sig över
ett helt dygn. Flest brott har skett dagtid, några enstaka har skett
nattetid. Finns återigen indikationer på att man spanar på sina offer,
där man har passat på medan offret åker iväg för att handla , eller
går ut med hunden på promenad.
SPIKADE BROTTSTIDER
22.45, 11.30, 01.40
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MODUS OPERANDI
En helt överväldigande majoritet av brotten har skett genom att man
krossar ruta på balkong eller altan och kommer in den vägen.
Baksidan är det som gäller. Endast ett angrepp på entrédörr. Vid tre
tillfällen har man rapporterat om att låsen har satts igen på utsidan,
så att dörren inte kunnat låsas upp direkt. Man har även blockerat
dörren på insidan genom att ställa möbler för innerdörren.
LARM
3 st villor med larm. Ett av dessa har ej utlöst, där gm har kommit in
i ett sovrum utan detektor. Troligen har man sedan sett detektorn
utanför sovrummet och därför inte rört sig vidare in i huset, utan valt
att bara söka igenom sovrummet.
På tal om larm. En fördel med larm som en kollega till mig påtalade,
är att om det blir inbrott i din bostad, så får du vetskap om det
direkt. Det i sin tur minskar risken för att t ex ditt barn kommer hem
från skolan och blir den som ställs inför en obehaglig upplevelse.
VAD SOM TILLGRIPS
Smycken, id-handlingar, klockor, kontanter, bärbara datorer,
surfplattor, telefoner och denna månad även mat ur frysen. I
februari har två stycken bilar tillgripits genom att bilarnas nycklar
har hittats inne i huset. En BMW och en lite vassare AUDI. Vid ett
tredje tillfälle, inbrott i lägenhet, har man tillgripit bilnycklarna, men
inte kommit åt bilarna, som stod i låst garage. Vid tre tillfällen har
man alltså blivit av med bilnycklar.
ANTAL GRIPNA
O st
ATT GRIPA vs INGRIPA
Jag fick en fråga om gripande. Ja det står i lagen att alla får gripa en
brottsling om vissa förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna
som måste vara uppfyllda är att det ska vara på bar gärning eller
flyende fot och brottet skall vara av sådan dignitet att fängelse kan
Faktaansvarig:
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följa (vilket det kan för inbrott), se rättegångsbalkens 24 kapitel 7§ 2
stycket:
7 § Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa
honom även utan anhållningsbeslut.
Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på
bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också
gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211)

Lagstöd finns alltså, men innan du gör ett envarsgripande, tänk efter
om det är värt att börja brottas med en tjuv. Vad ligger i de olika
vågskålarna? Stöldgods vs liv och hälsa. Jag betvivlar inte att
många av er har god förmåga, men vi poliser har pistol, batong,
pepparspray, handfängsel, skyddsväst, knivhandskar, radio med
larmfunktion. Vi är oftast minst två stycken och en del har
tjänstehund (vilket som regel kallas till pågående inbrott).
Jag rekommenderar därför ett iakttagande och 112 samtal. Är du
hemma och någon börjar bryta sig in, ge dig framförallt till känna.
114 14 eller 112?
Ring 112 vid pågående eller nära förestående brott. Det är
egentligen ingen åtskillnad på vilken typ av brott det handlar om.
Ser du en cykelstöld, ring 112.
Det kan däremot vara svårt att avgöra om ett brott är nära
förestående, men ibland är det synd att ett samtal hamnar i kö på
114 14 när det kanske hade varit bäst att just ditt samtal hade
kommit till 112. Ring 112 om du känner att valet inte är självklart.
Ring däremot 114 14 om du har gjort iakttagelser som du tror att
polisen vill ta del av, t ex vill du lämna ett tips, så säger du ”tips”
och blir då kopplad till en tipsmottagare.
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se
(brevlådan avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!
Faktaansvarig:
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KONTAKT MED GLOBENPOLIS GRANNSAMVERKAN
Skicka mail till GSV LPO Globen Region Stockholm <gsv-lpogloben.region-stockholm@polisen.se>
Tänk på att denna brevlåda inte skall användas till att skicka in
iakttagelser eller tips. Om du vill maila in tips och vara säker på att
de kommer till personer som hanterar dem i närtid, skall du använda
dig av registrator.stockholm@polisen.se
INBROTT/FÖRSÖK I VÅRA KRINGLIGGANDE LPO
Farsta: 27
Skärholmen: 38
Huddinge: 22
Södermalm: 12
Nacka: 33
INBROTT/FÖRSÖK I LÄNET
694 st inbrott och inbrottsförsök. 26 personer är misstänkta i 16 av
dessa ärenden.
FELANMÄLAN TILL STADEN
Tillsammans kan vi förbättra vår stadsmiljö. Tyck till och gör din
felanmälan när du vill och var du vill. Felanmälan gör du när något
inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Du kan till exempel felanmäla en trasig
lampa, nedskräpning, felparkering eller skadegörelse. Felanmälan
kan göra genom:
- 651 00 00
-tjänst:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-ochsynpunkter/
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För mer information om detta hänvisas till Stockholms stads
hemsida om trafik och stadsplanering, se ovan länk.
ÖVRIGT
För vistelse i fjällen eller vildmarken rekommenderar jag starkt:
”fjällsäkerhetsappen” , utvecklad i samarbete med Naturvårdsverket
och Fjällsäkerhetsrådet. I den kan du ladda upp färdmeddelande, du
får fjällkartan i telefonen, du får fram din position även utan
mobildata, så länge din gps tar emot satelliterna. Den är helt
kostnadsfri att använda. Bygg gärna på din säkerhet med en liten
solcellsladdare till mobilen, eller ett powerpack som du har laddad o
klart i packningen, att användas i nödläge. Tänk på att ett
elektroniskt navigationshjälpmedel enbart är ett komplement och
aldrig får ersätta papperskarta och kompass!
https://www.fjallsakerhetsappen.se/
Innan appar laddas ned, rekommenderar jag att man har ett
virusprogram i telefonen. Mitt program från en av de större
aktörerna, kollar alltid igenom appar och varnar för säkerhetsbrister
innan de laddas ned. Har du köpt ett antivirusprogram till
hemdatorn, så brukar det ingå skydd till fler enheter, mitt program
ger skydd till fem st enheter och anpassar sig till mobiltelefon, när
det laddas ned på en sådan.
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