Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer augusti månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde
för perioden: augusti 2013
Totalt 29 inbrott och inbrotts försök (18 st. augusti 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

3
1
0
4
1
1
1

Inbrotten och inbrottsförsöken är fortsatt spridda över Globens närpolisområde. En ökning av
inbrott kan ses i Bagarmossen. Av de inbrott och inbrottsförsök som kommit till polisens
kännedom, vid tidpunkten för detta utskick, så är det 8 stycken fullbordade inbrott i
villa/radhus, 1 stycke försök till inbrott i villa/radhus, 14 stycken fullbordade inbrott i
lägenhet och 6 stycken försök till inbrott i lägenhet. De flesta inbrotten har skett via uppbrutna
fönster i villor/radhus samt uppbrutna ytterdörrar till lägenheter.

Kommentarer till augusti månads bostadsinbrott
Vid inbrottet på Sockenvägen vaknar målsäganden av ljud och går för att kontrollera vad det
är. I vardagsrummet möts målsäganden av en okänd man som står och ”fipplar” med en
mobiltelefon. Målsäganden lyckas övermanna mannen och får sedan hjälp av en granne att
hålla fast den gripne till dess att polis kommer till platsen. Mannen grips och förs till
Västberga polishus. Ett flertal polispatruller letade i området efter gärningsmannens kumpan
då det framkommit att det eventuellt skulle vara två gärningsmän. Tyvärr kunde ingen
ytterligare gärningsman gripas vid den aktuella tidpunkten.
Vid de flesta inbrotten i lägenheter så tar sig gärningsmannen in genom att bryta upp
ytterdörren. Endast vid ett av inbrotten så har en granne reagerat på att det hörs oljud från
trapphuset. Självfallet kan det vara så att det under dagtid är många som inte är hemma i sina
lägenheter men det är viktigt att man reagerar ifall man hör onormala ljud från trapphuset.
Precis som förra året steg antalet inbrott och inbrottsförsök under augusti månad. En tänkbar
förklaring är att fler människor än normalt är bortresta. Det gör såklart att även fler bostäder
än normalt står tomma, vilket lockar tjuven.
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.
Övrigt
Vi i Grannsamverkan Globen har för avsikt att under hösten/senhösten bjuda in alla
huvudkontaktombud till en informationsträff.
Tanken är att vi ska hålla informationsträffen i våra nya lokaler som ligger i Globen City. I
dagsläget har vi inte fått något datum på när vi får tillträde till våra nya lokaler men
förhoppningen är att vi ska finnas på plats i slutet av hösten. Vi kommer därför att återkomma
med datum och tid.
Lars Englund kommer inte att fortsätta som kontaktperson i Grannsamverkan Globen då han
fått andra arbetsuppgifter. Ny kontaktperson är Johan Hägglund.

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 har bytt tjänst och någon ny kontaktperson finns inte i nuläget. Frågor
angående grannsamverkan hänvisas till Johan Hägglund eller via mejl till nedan adress.
Lokala frågor hänvisas till Poliskontoret i Bagarmossen på 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
Monica Andersson har bytt tjänst och någon ny kontaktperson finns inte i nuläget. Frågor
angående grannsamverkan hänvisas till Johan Hägglund 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
Johan Hägglund
Närpolisgruppen Globen
Tel. 0727-41 53 85
Mail grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se

