Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer maj månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: maj 2014
Totalt 28 inbrott och inbrottsförsök (15 st. maj 2013)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

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

5
4
1
1
1
0
0

Under maj månad har det skett 28 stycken fullbordade och försök till inbrott i villa/radhus och
lägenheter i Globens närpolisområde. Detta kan jämföras med april månad då det begicks 13
stycken fullbordade och försök till inbrott i villa/radhus och lägenheter.
Det har skett 13 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus, 4 stycken försök till inbrott i
villa/radhus, 9 stycken fullbordade inbrott i lägenhet och 2 stycken försök till inbrott i
lägenhet.

Kommentarer till maj månads bostadsinbrott
Flera gärningsmän har kunnat gripas under maj månad tack vare uppmärksamma grannar. Bra
jobbat!
Vid ett par andra inbrott finns möjligheten att kanske kunna få identitet på gärningsmännen i
efterhand. Vid dessa fall har gärningsmännen skrämts i väg av larm, boenden som vaknat och
uppmärksamma grannar. I samband med att gärningsmännen skrämts iväg har de tappat bland
annat keps, handskar, skoskydd och brytverktyg samt skurit sig på glasskärvor. Möjligheten
finns med andra ord att kunna få träff på DNA vid de tekniska undersökningar som
genomförs.
Vid ett inbrott i lägenhet har gärningsmännen gått in i målsägandes bostad då denna låg och
sov. Målsäganden hade glömt låsa dörren varpå de valde just dennes lägenhet. I samband med
inbrottet upptäcktes att samtliga titthål på övriga lägenhetsdörrar i trapphuset var övertejpade.
Det vanligaste tillvägagångssättet vid bostadsinbrott i Söderort under maj månad har varit att
krossa ett villafönster med en sten. Gärningsmannen avvaktar sedan för att se om någon
reagerar innan han genomför inbrottet genom att öppna fönstret.

LOKUS
Våra Lokala Brottsplats Undersökare (LOKUS) kallas till alla bostadsinbrott för att göra en
teknisk undersökning och söker efter spår som gärningsmannen/männen lämnar efter sig. Det
kan vara fingeravtryck, blodspår, verktygsspår mm. Oftast är gärningsmännen noga med att
använda handskar och att inte efterlämna något DNA på brottsplatsen. Det händer dock ibland
att de gör det, oftast om de är stressade eller blir avbrutna.
Oftast är det dock vittnesiakttagelser som leder till att gärningsmän kan gripas, och ännu
oftare kan pågående inbrott avstyras genom att grannar uppmärksammar gärningsmännen på
att de är iakttagna.

När du ska åka på semester
- eller altandörren.
signaler att inte någon är hemma.
e/facebook.
som snabbt och enkelt går att omsätta i pengar som smycken, datorer med mera.

exempelvis ligga framme.
n Grannlapp när du ska åka på semester eller vara borta en längre tid.

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 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.

Med vänliga Hälsningar Grannsamverkan i Globen

Boende i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård
Carina Lindström har bytt tjänst inom polisen. Lokala frågor hänvisas 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

