Hej! Här kommer maj månads informationsbrev. Aktuell info i Globens lokalpolisområde för
perioden: maj 2015.
Totalt 28 inbrott och inbrottsförsök (28st maj 2014)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

1 Solberga
3 Stureby
2 Södra Hammarbyhamnen
1 Årsta
0 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

0
1
1
3
1
0
1

I maj månad har 28 stycken inbrott eller inbrottsförsök anmälts i Globens lokalpolisområde.
Skärholmens lokalpolisområde hade 22 stycken anmälda inbrott och inbrottsförsök medan
Farsta lokalpolisområde hade 16 stycken anmälda inbrott under maj månad (se spridning i
karta i bilagan).
Sammanfattning inbrott Globens lokalpolisområde
Det har skett 8 fullbordade inbrott i villa/radhus, 3 försök till inbrott i villa/radhus, 14
fullbordade inbrott i lägenhet och 3 försök till inbrott i lägenhet.
När?
20 inbrott har skett under dagtid, 2 kvällstid, 2 nattetid och 4 stycken under okänd tidpunkt då
bostaden varit obevakad under ett eller flera dygn.
Hur?
Under maj månad har det skett ett så kallat ”dubbelbryt” där gärningspersonen bryter upp två
ytterdörrar på samma våningsplan samtidigt.
Vid ett inbrott så har målsäganden lämnat bostaden för en kort stund och lämnat bostaden
olåst. Under den korta stunden går en okänd person in i bostaden och tillgriper en plånbok. Ta
för vana att alltid låsa dörren.
Under maj månad är det vanligaste tillvägagångssättet för gärningspersonen att ta sig in i
lägenheten att bryta upp lägenhetsdörren. Vid villainbrotten är det vanligaste
tillvägagångsättet för gärningspersonen att ta sig in i huset att bryta upp ett källarfönster.
Gods
De som tillgrips vid inbrotten är för det mesta smycken, kontanter, elektronik såsom kameror,
bärbara datorer/plattor och telefoner. Vid ett inbrott har en bil och en moped tillgripits efter
det att gärningspersonen tagit nycklarna i bostaden.
Inbrott i kolonistuga
1 stycke inbrott har anmälts under maj månad i Globens lokalpolisområde. I söderort har det
anmälts 4 stycken inbrott i kolonistuga.
Inget eldningsförbud
Just nu råder inte eldningsförbud inom Storstockholms brandförsvars område.
Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor
riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält, vägar eller så att el- och teleledningar kan
skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid
finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Eldning utomhus kräver kontinuerlig
bevakning!
Trots att brandförsvaret tillåter eldning kan kommunen ha restriktioner mot eldning av
miljöskäl. Har du frågor angående eldningsförbud i tätbebyggt område och eldningsförbud av
miljöskäl hänvisas du till respektive kommun. Tfn Stockholm kommun 08-508 000 00.
Se mer information http://www.storstockholm.brand.se/

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:
registrator.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

Kontaktuppgifter Grannsamverkan i Globen

Boende i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård
Malin Falck
Poliskontoret Bagarmossen
Tel. 070-26 43 150
Besökstid till poliskontoret Bagarmossen är torsdagar kl. 16-18.
stockholm_grannsam-napogloben@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.
stockholm_grannsam-napogloben@polisen.se

Boende i övriga delar av lokalpolisområde Globen
Bea Carlsson tfn. 0727-43 53 86
Tobias Törenholt tfn. 0706-32 48 89

Fredrik Sagström tfn. 0727-415384
alt 010-56 43 639
Lopo-gruppen Globen
stockholm_grannsam-napogloben@polisen.se

