Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer november månads informationsbrev. Aktuell info i Globens
närpolisområde för perioden: november 2013
Totalt 28 inbrott och inbrottsförsök (28 st. november 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

0
6
0
3
0
0
3

Under november månad har antalet bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott ökat något till
28 st. jämfört med 25stycken i oktober. Jämfört med förra året så är siffrorna lika. Statistiskt
sett så brukar november månad vara en månad mer fler inbrott och inbrottsförsök. Den mörka
perioden (oktober-december) innan snön kommer brukar vara den tid då flest inbrott sker.

Av de inbrott och inbrottsförsök som kommit till polisens kännedom, vid tidpunkten för detta
utskick, så är det 7 st. fullbordade inbrott i villa/radhus, 5 st. försök till inbrott i villa/radhus,
12 st. fullbordade inbrott i lägenhet och 4 st. försök till inbrott i lägenhet.

Kommentarer till november månads bostadsinbrott
Området Tanneforsvägen och Fiskebyvägen (Stureby) har varit utsatt för 4 stycken inbrott
under en och samma dag och 1 inbrott två dagar tidigare. Sannolikt rör det sig om en och
samma gärningsman. Vid ett av inbrotten så utlöses ett larm och husägaren/målsäganden är
snabbt på plats. Målsäganden ser en person lämna en grannfastighet med en dator under
armen. Personen grips av polis i närområdet med gods från tidigare inbrott på sig. I nära
anslutning till Tanneforsvägen och Fiskebyvägen påträffas en ”tjuvgömma” med diverse
gods. Den gripne gärningsmannen kan länkas till detta gods.
Då det gäller inbrotten i lägenhet så är det främsta tillvägagångsättet att bryta upp alternativt
krossa ett fönster på balkongdörren.
Då det gäller inbrotten i villa/radhus så har gärningsmännen tagit sig in genom att krossa ett
fönster.
Det kan därför vara bra att se över fönsterhakar och eventuella fönster/altanlås. Se även över
infästningarna i fönsterkarmen så att de inte ger vika.
Förutom ovan beskrivet inbrott, som resulterade i ett gripande, så finns det inga uppgifter i
någon av brottsanmälningarna om eventuella vittnen till brotten.
Tips i december och inför jul och nyår
Jul- och nyårshelgen är högtider för inbrottstjuvar då många är bortresta. Nedanstående tips är
några enkla och effektiva sätt att hålla tjuven borta:
Tio enkla och effektiva tips för att hålla tjuven borta:
1. Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
2. Ordna så att lampor, inne och ute, tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är
mörkt ute. Ha timer på radion.
3. Be någon ta hand om din post.
4. Tala inte om på telefonsvararen, Facebook, Twitter eller din blogg att du är bortrest.
5. Vidarekoppla eventuellt telefonen.
6. Be någon skotta snö och göra fotspår i snön vid huset. Förvara snöskyffeln inlåst, så att den
inte kan användas för att krossa fönster eller bryta sig in.
7. Om du har en stege som förvaras ute – lås fast den.
8. Be någon slänga sopor i din soptunna ibland.
9. Be grannarna parkera på din uppfart ibland.
10. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd, till exempel fönsterlås.

Glöm inte att släcka eventuella levande ljus!
Besök gärna www.polisen.se för fler tips hur du kan skydda dig mot stöld och inbrott.
Prata med främlingar. Om du ser någon ny person i ditt villaområde eller i din
trappuppgång/gård – säg hej och fråga om de letar efter någon eller om du kan hjälpa till. Är

det en inbrottstjuv som rekar kommer den avskräckas, är det inte det blir personen bara glad
över din hjälpsamhet.
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
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 klottring 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.
”Ring alltid 112 om ni bevittnar pågående brottslighet!”
”11414 när ni vill lämna tips eller göra en anmälan som inte är av akut karaktär.”

Med vänliga Hälsningar Grannsamverkan i Globen

Boende i Bagarmossen och Skarpnäcks Gård
Carina Lindström är kontaktperson på Poliskontoret Bagarmossen. Lokala frågor hänvisas
till tel. 010-564 26 60. Besökstid till poliskontoret är torsdagar kl. 16-18.
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

Boende i Älvsjö, Herrängen, Långbro och Långsjö
Christer Monaxios är ny kontaktperson på Poliskontoret Älvsjö. Lokala frågor hänvisas till
Poliskontoret i Älvsjö på tel. 010-564 22 46. Besökstid till poliskontoret är torsdagar kl. 1517.
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se
Boende i övriga delar av närpolisområdet Globen
Bea Carlsson, Fredrik Sagström och Johan Hägglund
Närpolisgruppen Globen
Tel. 0727-41 53 85
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

