Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer mars månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: mars 2013
Totalt 23 inbrott och inbrotts försök (33 st mars 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

2
3
1
7
1
0
0

Trenden håller i sig och Årsta har även i mars varit hårdast drabbat av inbrott och
inbrottsförsök. En stor majoritet av inbrotten i mars har skett under dagtid och en trend är att
många inbrott skett via uppbrutna lägenhetsdörrar.

Kommentarer till mars månads bostadsinbrott
Under mars månad skedde 23 stycken försök till och fullbordade inbrott medan det under
samma period 2012 skedde 33 stycken försök till och fullbordade inbrott.
Målsäganden befann sig i sovrummet då någon ringde och bankade på dörren. Målsäganden
låg kvar i sängen men strax därpå märkte hon att personen utanför ryckte i handtaget. Då
målsäganden blev rädd gick hon inte och öppnade. Istället hörde hon att en ruta krossades i
arbetsrummet varpå målsäganden började skrika. Pga. att målsäganden gav sig till känna
försvann gärningsmannen ifrån platsen.
Det är inte ovanligt att inbrottstjuvar ringer/knackar på för att kontrollera om någon är hemma
på adressen innan de börjar bryta. Därför är det bra att ge sig till känna genom att banka, ropa
eller på annat sätt visa att man är hemma.
Ett bostadsinbrott skedde sannolikt pga. att målsäganden glömt att låsa ytterdörren.
Målsäganden, vilken låg och sov, vaknade av att gärningsmannen befann sig inne i huset. Vi
vill därför påminna om att låsa även då ni är hemma.

Arbete mot inbrott gav gott resultat
Polisens arbete med att minska antalet inbrott i bostäder har gett goda resultat. Under 2012
minskade antalet anmälda inbrott med 15 procent. Polisen lyckades även gripa 270 personer i
Stockholms län.
Den största minskningen av bostadsinbrott, med 17 procent, skedde i Söderort. Där var det
188 färre inbrott under 2012 jämfört med 2011. Lägenhetsinbrotten är de inbrott som minskat
mest. 624 färre inbrott skedde i Stockholms län förra året vilket är en minskning med 18
procent.
En viktig del av polisens arbete mot bostadsinbrott utgörs av att identifiera och gripa hälarna,
dvs. de som handlar med stöldgods. De gånger polisen lyckas få tag på dessa personer, och då
även stöldgodset, är det otroligt viktigt att de stulna föremålen kan härledas till dess
rättmätige ägare. Därför vill vi påminna om att fotografera och märka upp era värdesaker. Se
vidare på stöldskyddsföreningen: www.stoldskyddsforeningen.se.

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 kan lämnas på telefonnummer 114 14 eller e-post: kut-soderort.stockholm@polisen.se
Vid pågående brott ring 112.
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
Poliskontoret i Älvsjö
Tel 073-425 60 54
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

