Grannsamverkan sammanställning för MAJ 2018

Hej alla Grannsamverkare!
Juni månad är här och solen lyser stadigt över oss. Det blir tydligt
att sommaren har infunnit sig på riktigt.
14 inbrott i Lpo Globen samt tre i Hammarby sjöstad under maj
månad visar på en nedåtgående trend. I den sammanställning för
januari till maj som redovisas nedan ligger inbrotten fortfarande
högt jämfört med tidigare år på grund av januari och februaris
siffror.
Inget särskilt modus operandi (tillvägagångssätt) att fästa sig vid.
Ett exempel på hur ett gripande kan får effekt på statistiken är ett
ärende där en polispatrull jagade en bil från Tyresö till Farsta innan
man grep fyra gärningsmän. Efter spårning av nycklar man hittade
på dem kunde man hitta en lägenhet i Norsborg där ytterligare
gärningsmän kunde gripas samt en stor mängd gods som stod
färdigförpackad i flyttkartonger kunde beslagstas. Sannolik skulle
detta gods skickas utomlands till gärningsmännens kumpaner. Efter
detta har man kunnat se goda resultat i statistiken. Läs mer på:
Studentflak
Polisen vill uppmärksamma de stundande studentflaken och vilka
regler som finns gällande dessa. Läs mer på:
https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/studentflak/
Det stundande valet 2018
Då polisen Globen vanligtvis har skralt med resurser ser det om
möjligt ännu värre ut nu när valet 2018 börjar vakna till liv.
Kommendringar till när och fjärran samt bevakningar lokalt i
Stockholmsregionen när de olika vakampanjerna rullar igång är
orsaken. Titta gärna på den Youtube-video som jag länkar till nedan
för att få förklaring till polisens uppgift vid demonstrationer. Slår
även ett slag för polisens Youtubekanal.
https://youtu.be/0ZepfNkCKvk
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Polisutbildningen
791 personer antagna till polisutbildningen. Trevlig läsning för oss
poliser som hoppas att vi blir fler under de kommande åren. Läs mer
på:
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/juni/791-personer-antagnatill-hostens-polisutbildning/
Lpo Globens ansvarsområde

För Grannsamverkan
Daniel Granström,
Kommunpolis i Lpo Globen

Faktaansvarig: Daniel Granström
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Statistik
Nedan följer statistik över bostadsinbrott och försök till
bostadsinbrott inom Lpo Globen samt Örby. I Lpo Globen ingår
stadsdelsområdena Skarpnäck, Enskede-Årsta (Vantör inkl Örby
tillhör Lpo Farsta) samt Älvsjö.

Inbrotten under maj har varit utspridda. Inga inbrott i Örby i maj.

Faktaansvarig: Daniel Granström
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Brottskoder
2018 2017
0857 Försök till inbrott från villa/radhus 15 17
0874 Försök till inbrott från lägenhet
46 26
9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus
46 50
9802 Fullbordat inbrott i lägenhet
96 69
Total
203 162

2016
10
17
35
47
109

2015
16
22
39
97
174

2014
22
19
62
66
169

Inbrott och försök till bostadsinbrott i Lpo Globen januari tom maj månad. Med jämförelse årsvis.

Brottskoder
2018 2017 2016 2015 2014
0857 Försök till inbrott från villa/radhus
2
4
0
6
4
0874 Försök till inbrott från lägenhet
1
3
2
2
2
9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus
4
10
4
7
14
9802 Fullbordat inbrott i lägenhet
7
9
6
15
8
Total
14 26 12 30 28
Inbrott och försök till bostadsinbrott i Lpo Globen maj månad. Med jämförelse årsvis.

Brottskoder
2018 2017 2016 2015 2014
0857 Försök till inbrott från villa/radhus
1
2
2
0874 Försök till inbrott från lägenhet
1
9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus
2
8
5
9
4
9802 Fullbordat inbrott i lägenhet
2
1
1
Total
5
9
6
11
7
Inbrott och försök till bostadsinbrott i Örby under januari tom april månad. Med jämförelse
tidigare år. Inga inbrott i Örby i maj.

Faktaansvarig: Daniel Granström
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Tabell
Nedan tabell visar hur inbrotten och inbrottsförsöken har fördelat sig
under maj månad 2018.
Brott
Fullbordat inbrott i villa/radhus
Fullbordat inbrott i lägenhet
Fullbordat inbrott i lägenhet
Försök till inbrott från villa/radhus
Fullbordat inbrott i villa/radhus
Fullbordat inbrott i lägenhet
Fullbordat inbrott i lägenhet
Fullbordat inbrott i lägenhet
Försök till inbrott från lägenhet
Fullbordat inbrott i lägenhet
Fullbordat inbrott i lägenhet
Försök till inbrott från lägenhet
Försök till inbrott från lägenhet
Försök till inbrott från lägenhet
Försök till inbrott från villa/radhus
Fullbordat inbrott i villa/radhus
Fullbordat inbrott i villa/radhus

Gata
ROTTNEVÄGEN
SVARTÅGATAN
LILLA GUNGANS VÄG
ÖSTERBOTTENSVÄGEN
GODSÄGARVÄGEN
FOLKPARKSVÄGEN
SAFIRGRÄND
SULVÄGEN
BILDHUGGARVÄGEN
SPORTFLYGARGATAN
VINGGATAN
HAMMARBY ALLÉ
KÖLNAGATAN
KÖLNAGATAN
HÖRNINGSHOLMSVÄGEN
SKYFFELVÄGEN
SNIGELVÄGEN

Postort
BAGARMOSSEN
BAGARMOSSEN
ENSKEDE
ENSKEDE
ENSKEDE GÅRD
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN
HÄGERSTEN
JOHANNESHOV
SKARPNÄCK
SKARPNÄCK
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
ÄLVSJÖ
ÄLVSJÖ
ÄLVSJÖ

Datum
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-15
2018-05-28
2018-05-19
2018-05-04
2018-05-25
2018-05-11
2018-05-18
2018-05-31
2018-05-17
2018-05-28
2018-05-13
2018-05-13
2018-05-08
2018-05-02
2018-05-27

Tid
13:00
12:10
18:00
19:40
17:16
19:00
01:20
02:19
23:43
19:00
13:00
17:30
20:00
20:00
09:55
09:15
17:30

Tabell över bostadsinbrott inom Lpo Globens område samt Örby och Hammarby sjöstad. Maj
månad 2018.

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.
Om du ser exempelvis en cykelstöld, ring 112.
Det kan däremot vara svårt att avgöra om ett brott är nära
förestående, men det är 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. Det värsta
som kan hända är att operatören som tar emot ditt samtal prioriterar
bort ditt ärende.
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
Faktaansvarig: Daniel Granström
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(brevlådan avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen).

Kontakt med Lpo Globens Grannsamverkan
Skicka mail till gsv-lpo-globen.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.

Felanmälan till Stockholms Stad
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 på följande sätt:
 Telefon: 08- 651 00 00
 Via webben. Felanmälan via e-tjänst.
 Appen ”Tyck till!” Följ denna länk för vidare information om
appen.
Skyltar
Se gärna över era grannsamverkansskyltar så att dessa inte är
trasiga, blekta eller överklottrade. Om ni önskar en eller ett par nya
skyltar, skicka ett mail till gsv-lpo-globen.regionstockholm@polisen.se. När ni får bekräftat genom svar på ert mail
att det finns skylt(ar) till er förening kan ni sedan hämta dessa i
receptionen på Lpo Globen, Arenavägen 63 under receptionens
öppettider.
Faktaansvarig: Daniel Granström
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Faktaansvarig: Daniel Granström

