Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer juli månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: juli 2014.
Totalt 18 inbrott och inbrottsförsök (25 st. juli 2013)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

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

1
0
0
1
1
0
2

Under juli månad har det skett 18 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa/radhus och
lägenheter i Globens närpolisområde.
Det har skett 10 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus, 1 stycken försök till inbrott i
villa/radhus, 3 stycken fullbordade inbrott i lägenhet och 4 stycken försök till inbrott i
lägenhet.

Kommentarer till juli månads bostadsinbrott
Vid ett par inbrott har gärningsmännen tagit sig in i villor och fastigheter via stegar som
funnits på tomten. Vid ett tillfälle tog sig tjuven in genom att bryta upp ett fönster med hjälp
av ett järnspett som stod lutad mot huset.
Tänkt på att inte lämna stegar framme, eller lås fast dem med en kätting. Allt som försvårar
för gärningsmannen kan göra att de väljer bort ditt hus!
Vid de flesta inbrotten i villa/radhus tar sig gärningsmannen in genom att krossa eller bryta
upp ett fönster. Oftast källarfönster om sådana finns. Anledningen till att det oftast är
källarfönstren som bryts upp är att de generellt är de fönster som syns minst utifrån. De döljs
t.ex. av häckar, buskage eller staket.

VIKTIGT!
Under semestermånaderna reser många bort. Meddela närmaste grannarna om resan och om
vilka som ev. ska ha tillgång till ert hem under tiden. Hjälp varandra att ha uppsikt över
boendet och parkera t.ex. bilen på grannens uppfart, lägg soppåsen i soptunnan, töm brevlådan
m.m. Tänk även på att buskar och träd lätt fungerar som insynsskydd för tjuvarna…
Fortsätt att vara uppmärksamma och engagerade i ert närområde och reagera direkt då ni
upptäcker för er okända personer eller hör något okänt ljud. Hälsa på folk och visa att ni har
lagt märke till dem.
Har personen planerat att göra inbrott, är chansen stor att den skräms iväg.
Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, vi behöver er
hjälp.

Denna information fanns även med i förra brevet, men för att ingen ska missa den skickas
den med igen:
ÖVRIG INFORMATION
Lås - Vi vill fortsätta trycka på vikten av att låsa alla lås när man går hemifrån. Ju mer att forcera för
tjuven, desto större chans att tjuven inte lyckas i sitt uppsåt.
Personer som vill komma in i bostaden - Fortsätt vara uppmärksamma angående personer som utger
sig för att komma från olika företag eller organisationer och som vill komma in i ert hem. 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 som också kan uppvisa giltig
legitimation
Dörrförsäljare - Var försiktiga om det kommer dörrförsäljare som t.ex. vill sälja mattor, guld eller
andra varor. Varorna är ofta inte det som utlovats.

Fickstölder -Var noggranna med hur ni förvarar plånbok, mobiltelefon m.m. Fickstölder drabbar både
yngre och äldre och sker främst i våra centrumanläggningar och på tunnelbana/bussar. Ett tips är att
förvara plånbok och mobil i en innerficka, gärna försedd med dragkedja. Använder du handväska – se
till att väskan går att stänga och ha öppningen vänd mot kroppen. Bär även alltid väskan på framsidan
av kroppen och inte bak på ryggen. Var även observanta då personer kommer fram med t.ex. en karta
och frågar om vägen och som beter sig närgånget. Inte sällan kommer ytterligare personer fram i och
med detta och stjäl telefon eller plånbok.
Kontanter - Ta inte ut stora summor kontanter vid ett och samma tillfälle. Om detta ändå görs, håll
uppsikt runt omkring dig så ingen står och iakttar dig. Detta gäller även vid uttag inne på ev.
bankkontor.
Skydda din kod – Var noggrann med att skydda din kod vid uttag eller köp.
Eldning/grillning
Lite information och tips vad gäller eldning och grillning. Nedan och mer finns att läsa på
Brandförsvarets hemsida.
Eldningsförbud gäller normalt i hela Stockholms kommun utom under vecka 18, Valborgsmässoafton
och vecka 40. Aktuell brandriskprognos kan fås på brandförsvarets telefonsvarare på 08-454 83 39.
Dispens att elda under annan tid på året kan sökas hos miljöförvaltningen.
Grillning – säkerhet:
Naturen - Kontrollera att det inte är eldningsförbud, brandförsvarets telefonsvarare 08-454 83 39. Om
eldningsförbud råder får du endast grilla på iordningställda säkra grillplatser i naturen. Många gräsoch markbränder orsakas av slarv vid grillning, men också av bränder på balkonger, trädäck och
altaner.
Egen tomt – Får ske i vanlig ”hushållsgrill”, ex kol- eller gasolgrill, även om eldningsförbud råder.
Grillning på balkong - Fastighetsägaren bestämmer. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt
under en annan balkong är dock livsfarligt. Förutom att man kan orsaka en brand kan man också
drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Ska man grilla, ska det vara med
en elektrisk grill.
Tänk på att grillning alltid sker under eget ansvar.
Några tips:
 Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt.
 Var försiktig med tändvätska. Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare.
 Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat, då flaskan kan explodera.
 Elda bara med grillkol eller briketter.
 Ha släckredskap till hands, en hink vatten eller en vattenslang, så att du kan släcka om olyckan
är framme. Den som p.g.a. oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta.
 Många markbränder har startats av engångsgrillar. En engångsgrill är inte att betrakta som en
säker grillplats.
 Lägg på ett lock på grillen eller kyl kolen med vatten då maten är färdig.
 Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt.
 Lämna aldrig grillen utan bevakning.

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.
Hemsida: www.stockholm.se/felanmalan
Läs gärna om Dna-märkning av stöldbegärliga föremål. Information finns bl.a. på
www.polisen.se och www.stoldskyddsforeningen.se
Följ oss på: www.facebook.com/polisengloben

Med vänliga Hälsningar & trevlig sommar
Grannsamverkan i Globen

Boende i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård
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 alt. 0706-32 48 89
(Tobias)
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

