Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer oktober månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde
för perioden: oktober 2014.
Totalt 28 inbrott och inbrottsförsök (26 st. oktober 2013)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

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

1
2
1
2
0
0
1

Under oktober månad har det skett 28 fullbordade och försök till inbrott i villa/radhus och
lägenheter i Globens närpolisområde. Skärholmens närpolisområde är fortsatt hårt drabbat
med 39 anmälda inbrott/inbrottsförsök. I Farsta närpolisområde har 16 inbrott/inbrottsförsök
anmälts under oktober månad.
Globens närpolisområde
Det har skett 8 fullbordade inbrott i villa/radhus, 4 försök till inbrott i villa/radhus, 12 fullbordade inbrott i lägenhet och 4 försök till inbrott i lägenhet. Det bör påpekas att två av
markeringarna, en på Blåsutvägen och en på Fyrvaktarkroken, är felkodade som inbrott i
lägenhet.
Kommentarer till oktober månads bostadsinbrott
Vid 6 av de fullbordade inbrotten har gärningspersonerna tagit sig in genom att bryta upp
ytterdörren. Vid 8 av de fullbordade inbrotten så har gärningspersonerna tagit sig in genom att
krossa alternativt bryta upp ett fönster. Vid försöken så har något av ovanstående
tillvägagångssätt använts men gärningspersonerna har av okänd anledning avbrutit försöket.
Vid 3 inbrott har sannolikt en slunga använts för att ta sig in då inga brytmärken finns på
objektet.
Vid 1 inbrott i Enskede hör målsäganden ljud från ett fönster. Polis kontaktas och då de
kommer till platsen så ser de tre personer springa från platsen. Samtliga grips! Det visar sig
att gärningspersonerna har krossat ett fönster på huset och därefter försökt lossa
hasparna/hakarna på ett fönster.
Då det gäller inbrott i kolonistuga har det under oktober månad anmälts 1 inbrott.

ATT TÄNKA PÅ
Hösten är nu här och det brukar också tyvärr innebära att inbrotten ökar i takt med att
kvällarna blir mörkare och allt färre människor rör sig ute. Under sommaren har dessutom
många buskar och träd vuxit sig stora, vilket hjälper tjuven att jobba i skymundan.
Vilka insatser behöver göras i Ert område? Fungerar belysningen i området? Har entréport
och källardörrar fungerande lås? Finns det solblekta eller trasiga grannsamverkansskyltar som
behöver bytas ut? Har det flyttat in nya grannar som behöver informeras om
Grannsamverkan? Fungerar informationsspridningen i Ert område och hur kan fler boende
engageras?
Det finns många frågor att fundera kring och diskutera med övriga kontaktombud i Ert
område nu när hösten är här på allvar. Tillsammans är det roligt att grannsamverka!
Vi har noterat att det finns urblekta gamla grannsamverkansskyltar uppsatta i olika områden.
Behöver ni nya skyltar så är det bara att kontakta oss.
Fortsätt att vara uppmärksamma och engagerade i ert närområde och reagera direkt då ni
upptäcker för er okända personer eller hör något okänt ljud. Hälsa på folk och visa att ni har
lagt märke till dem.
Har personen planerat att göra inbrott, är chansen stor att han/hon skräms iväg.

Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, vi behöver er
hjälp.

ÖVRIG INFORMATION
Lås - Vi vill fortsätta trycka på vikten av att låsa alla lås när man går hemifrån. Ju mer att
forcera för tjuven, desto större chans att tjuven inte lyckas i sitt uppsåt.
Personer som vill komma in i bostaden - Fortsätt vara uppmärksamma angående personer
som utger sig för att komma från olika företag eller organisationer och som vill komma in i ert
hem. Då man släppt in dessa personer i sin bostad har man senare upptäckt att man blivit
bestulen på värdesaker. Släpp inte in personer som inte har annonserat sitt besök i förväg och
som också kan uppvisa giltig legitimation.
Dörrförsäljare - Var försiktiga om det kommer dörrförsäljare som t.ex. vill sälja mattor, guld
eller andra varor. Varorna är ofta inte det som utlovats.
Fickstölder -Var noggranna med hur ni förvarar plånbok, mobiltelefon m.m. Fickstölder
drabbar både yngre och äldre och sker främst i våra centrumanläggningar och på
tunnelbana/bussar. Ett tips är att förvara plånbok och mobil i en innerficka, gärna försedd med
dragkedja. Använder du handväska – se till att väskan går att stänga och ha öppningen vänd
mot kroppen. Bär även alltid väskan på framsidan av kroppen och inte bak på ryggen. Var
även observanta då personer kommer fram med t.ex. en karta och frågar om vägen och som
beter sig närgånget. Inte sällan kommer ytterligare personer fram i och med detta och stjäl
telefon eller plånbok.
Kontanter - Ta inte ut stora summor kontanter vid ett och samma tillfälle. Om detta ändå
görs, håll uppsikt runt omkring dig så ingen står och iakttar dig. Detta gäller även vid uttag
inne på ev. bankkontor.
Skydda din kod – Var noggrann med att skydda din kod vid uttag eller köp.
Eldning
Information och tips vad gäller eldning inför höstens eventuella städning/röjning i trädgården
finns att läsa om på Brandförsvarets hemsida http://www.storstockholm.brand.se/
Naturen - Kontrollera att det inte är eldningsförbud, brandförsvarets telefonsvarare 08-454 83
39. Om eldningsförbud råder får du endast grilla på iordningställda säkra grillplatser i naturen.
Många gräs-och markbränder orsakas av slarv vid grillning, men också av bränder på
balkonger, trädäck och altaner.
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:
http://polisen.se/Stockholms_lan/
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.
Hemsida: http://www.stockholm.se/
Läs gärna om Dna-märkning av stöldbegärliga föremål. Information finns bl.a. på
http://polisen.se/ och www.stoldskyddsforeningen.se
http://www.botryggt.se/
Följ oss på : www.facebook.com/polisengloben

Med vänliga hälsningar,
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.
Mail: mailto:grannsam-npogloben.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 och Tobias Törenholt
Närpolisgruppen Globen
Tel. 0727-43 53 86 (Bea) eller 010-56 43 639 alt. 0706-32 48 89 (Tobias)
Mail: grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

