GRANNSAMVERKAN

På grund av sjukdom kommer inte detta brev förrän nu. Tyvärr kan
vi se en stor ökning av inbrotten under november, jämfört med oktober, mer än en fördubbling. Framförallt är det inbrott i lägenhet
som har ökat dramatiskt i vårt lokalpolisområde. Detta trots att vi
har haft en riktad inbrottsinsats igång. Insats mot inbrott sker just
nu. Med anledning av inbrottsvågen, kommer jag att återkomma
inom kort med halvtidsrapport för december.
Vänligast
Andréas Lindfors
För Grannsamverkan

INBROTT OCH FÖRSÖK TILL INBROTT I NOVEMBER
Sammanfattningsvis begicks 94 st stycken (jmf oktober 41) brott i
nedanstående kategorier i LPO Globen. Dessa fördelades enligt
följande:
28 st fullbordade inbrott i radhus/villa (brottskod 9801)
47 st fullbordade inbrott i lägenhet (brottskod 9802)
9st försök till inbrott i lägenhet (brottskod 0874)
10 st försök till inbrott i radhus/villa (brottskod 0857)
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Brotten fördelar sig geografiskt enligt följande:
BAGARMOSSEN
0st inbrott i radhus/villa
1st inbrottsförsök i radhus/villa
(Nidälvsgränd)
3st inbrott i lägenhet
(Ätravägen, Kolbäcksgränd, Bergsrådsvägen)
0st inbrottsförsök i lägenhet
ENSKEDE
9st inbrott i radhus/villa
(Kyrklunden, Genvägen, Lessebovägen, Skönviksvägen,
Östrandsvägen, Wismarsvägen, Kalixvägen, Plantskolevägen,
Tussmötevägen)
5st inbrott i lägenhet
(Nynäsvägenx3, Skönviksvägen, Bastuhagsvägen)
8st inbrottsförsök i radhus/villa
(Östrandsvägen, Plantskolevägenx2, Enskedevägenx2, Viborgska
vägen, Finska Gatan,
1st inbrottsförsök i lägenhet
(Yrkesvägen)
ENSKEDE GÅRD
3 st inbrott i radhus/villa
(Bägerstavägen, Revisorsvägen, Rügenvägen)
0 st inbrott i lägenhet
0 st inbrottsförsök i lgh
0 st inbrottsförsök i radhus/villa
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ÄLVSJÖ
5st inbrott i radhus/villa
(Tornfalksvägen, Hasselstigen,Vårdkasevägen,
Långbrodalsvägen,Valnötsvägen)
1st inbrott i lägenhet
(Eldsbergagränd)
0st inbrottsförsök i radhus/villa
1st inbrottsförsök i lägenhet
(Bergtallsvägen)
JOHANNESHOV
0st inbrott i radhus/villa
0st inbrottsförsök i radhus/villa
23st inbrott i lägenhet
(Nathorstvägenx2, Finn Malmgrens väg, Etsarvägenx3,
Skulptörvägenx6, Konstgjutarvägenx2, Kalmgatan,
Skärmarbrinksvägen, Grafikvägen, Tylögrändx3, Eggegrundsvägen,
Åhusvägen, Gullmarsvägen)
4st inbrottsförsök i lägenhet
(Skulptörvägenx2, Helsingborgsvägen, Nathorstvägen)
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ÅRSTA
0st inbrott i radhus/villa
0st inbrottsförsök i radhus/villa
10st inbrott i lägenhet
(Sköntorpsvägenx2, Marviksvägenx2, Eklångsvägen,
Tämnarvägenx2,Åmänningevägen, Storsjövägen, Svärdlångsvägen)
1st inbrottsförsök i lägenhet
(Tämnarvägen)
SKARPNÄCK
4st inbrott i radhus/villa
(Nämndemansbacken, Lugna gatanx3)
0st inbrottsförsök i radhus/villa
2st inbrott i lägenhet
(Sportflygargatan, Tätorpsvägen)
2st inbrottsförsök i lägenhet
(Sportflygargatan, Horisontvägen)
ENSKEDEDALEN
5st inbrott i radhus/villa
(Presidentvägen, Hagtornsvägen, Sockenvägen, Tistelvägen, Sara
Moraeas väg)
1st försök till inbrott i radhus/villa
(Presidentvägen)
2st inbrott i lägenhet
(Åsgärdesvägenx2)
0st försök till inbrott i lägenhet
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TIDPUNKT FÖR BROTT (FULLBORDADE)
DAGTID (06-18) 34st
KVÄLL (18-24) 15st
NATT
(00-06) 2st
OKÄNT
21st

TIDPUNKT BROTT (FÖRSÖK)
DAGTID (06-18) 11st
KVÄLL (18-24) 0st
NATT
(00-06) 1 st
OKÄNT
7st
GEOGRAFI
Geografin kommer från polisens anmälningsrutin och jag har inte
brutit ned dem i mindre orter, t ex Eggegrundsvägen ligger förvisso
i Kärrtorp, men redovisas denna gång under Johanneshov och ej
under Kärrtorp.
MODUS OPERANDI
Total majoritet av brotten har skett genom att man krossar ruta på
balkong eller altan och kommer in den vägen. Man har vid några
tillfällen, klättrat upp längs stuprör och tagit sig in på balkonger
belägna på andra våningen.
LARM
Larm har funnits installerat och utlöst vid två angrepp mot
radhus/villa . Vid ett av larmen, har Larmbolaget ringt 112, vilket
har styrt flera patruller till platsen. Gärningsmännen, har inte fått
med med sig allt gods de samlat ihop på en säng. Gärningsmännen
har flytt ”hals över huvud” och dumpat gods längs flyktvägen.
Gärningsmännen spåras av polishund, som tyvärr tappar spåret tvärt
vid en väg.
Vid det andra utlösta larmet, har en granne hört larmet, gått ut och
börjat undersöka. Grannen larmar 112, gärningsmän flyr innan polis
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hinner fram. Spårning med hund leder fram till en väg där spåret
tvärt upphör.
Det finns inga uppgifter om larm vid lägenhetsbrott denna månad.
VAD SOM TILLGRIPS
Smycken, klockor, kontanter, bärbara datorer, surfplattor, telefoner,
sprit och identitetshandlingar.
ANMÄRKNINGSVÄRT
En lägenhet har haft 3 st inbrott inom loppet av 10 dagar.
En lägenhet har haft 2 inbrott under loppet av 3 veckor.
Vid två inbrott i villa/radhus, har bilnycklar tillgripits och då även
bilar som stod på uppfarten.
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.
Ser ni t ex en stöld av en skrotfärdig cykel, ring 112.
Det kan däremot vara svårt att avgöra om ett brott är nära
förestående, men ibland är det 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.
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.
KONTAKT MED GLOBENPOLIS GRANNSAMVERKAN
Skicka mail till GSV LPO Globen Region Stockholm <gsv-lpogloben.region-stockholm@polisen.se>
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LÄNET
Under november månad begicks totalt sett 1037st brott i aktuella
kategorier, fördelat på följande sätt:
Inbrott i radhus/villa
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i radhus/villa
(oktober inom parentes)

429st (367)
410st (269)
106st (75)
92st (59)

FELANMÄLAN TILL STADEN
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 genom:
Telefon: 08- 651 00 00
Stockholms stads e-tjänst:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-ochsynpunkter/
Tyck till-appen (ladda ner appen i din telefon)
För mer information om detta hänvisas till Stockholms stads
hemsida om Tra-fik och stadsplanering, se ovan länk.
ÖVRIGT
På skatteverkets hemsida kan du som privatperson med e-tjänsten
”Spärra obehörig adressändring” förhindra att någon obehörig ändrar din adress. I tjänsten väljer du att Skatteverket bara ska godkänna adressändringar som görs med e-legitimation. Detta minskar
risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier
och id-kapning.
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/
sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
Faktaansvarig:

GRANNSAMVERKAN NOVEMBER 2016

Glöm inte att uppdatera ert Mobila Bank ID! Logga aldrig in på er
bank genom att någon ringer ”från banken” eller motsvarande och
uppmarar er att logga in någonstans med hjälp av ert mobila bank
ID.
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