Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer maj månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: maj 2013
Totalt 17 inbrott och inbrotts försök (23 st maj 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

2
3
0
2
0
0
0

Herrängen
Johanneshov
Kärrtorp
Liseberg
Långbro
Långsjö
Skarpnäcks Gård

1
1
0
0
0
0
1

Solberga
Stureby
Södra Hammarbyhamnen
Årsta
Älvsjö
Örby Slott
Östberga

0
1
1
4
0
1
0

Inbrotten och inbrottsförsöken är fortsatt spridda över Globens närpolisområde. En viss
koncentration kan ses i närpolisområdets östra del. Fem stycken inbrott och försök till inbrott i
villa/radhus har skett medan antalet inbrott och försök till inbrott i lägenhet ligger på 12
stycken.

Kommentarer till maj månads bostadsinbrott
Vid inbrottet på Skagersvägen uppmärksammar en boende ett oväsen i trapphuset. Den
boende går ut för att kontrollera vad som händer och möts då av tre stycken gärningsmän som
kommer från våningen ovanför. Stämningen blir hotfull och gärningsmännen lämnar platsen.
Med hjälp av signalementsuppgifter och säkrade spår från brottplasten kommer
förhoppningsvis gärningsmännen kunna gripas.
Vid några av inbrotten som skett nattetid har gärningsmannen/männen tagit sig in igenom
balkong- och altandörrar som stått öppna medan målsägandena legat och sovit. Glöm inte att
stänga fönster på dagtid då ni inte är hemma. Undvik att lämna stegar framme synligt.
Övrigt
Inför stundande semestertider är det bra att meddela grannar och kontaktombud ifall man
tänker resa bort. Grannar till bortresta kan med fördel slänga sopor i grannens soptunna,
parkera bilen på uppfarten mm. Glöm inte att ställa om post och tidningen, eller se till att
någon plockar in detta. Detsamma gäller för boende i flerfamiljshus, se till att postlåda och
tidningsställ töms regelbundet. Även om det är ljus långt in på nätterna så kan en timer vara
bra att ställa för lampor.
Vi vill återigen poängtera att allmänhetens/grannars iakttagelser är oerhört viktiga för
att kunna gripa inbrottstjuvar och i förlängningen få dem lagförda.
Glöm inte att återkommande uppmärksamma Grannsamverkan. Informera nyinflyttade, fyll
på med kontaktombud om behov finns. Det är även viktigt att informationen når ut till alla,
det ger ökad delaktighet och engagemang.
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
Ludwig Melkerud
Poliskontoret i Bagarmossen
Tel. 073-063 65 81
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

Boende i Älvsjö, Herrängen, Långbro och Långsjö
Monica Andersson har bytt tjänst och någon ny kontaktperson finns inte i nuläget. Frågor
angående grannsamverkan hänvisas till Lars Englund eller via mejl till nedan adress. Lokala
frågor hänvisas till Poliskontoret i Älvsjö på 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
Lars Englund
Närpolisgruppen Globen
Tel. 073-425 60 00
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

