Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer juli månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: juli 2013
Totalt 30 inbrott och inbrotts försök (38 st. juli 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

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

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

Inbrotten och inbrottsförsöken är fortsatt spridda över Globens närpolisområde. En
koncentration kan dock ses i området Älvsjö/Herrängen/Långsjö och
Bagarmossen/Skarpnäck. Av de inbrott och inbrottsförsök som kommit till polisens
kännedom, vid tidpunkten för detta utskick, så är det 12 stycken fullbordade inbrott i
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villa/radhus, 4 stycken försök till inbrott i villa/radhus, 9 stycken fullbordade inbrott i
lägenhet och 5 stycken försök till inbrott i lägenhet. De flesta inbrotten har skett via uppbrutna
fönster i villor/radhus samt uppbrutna ytterdörrar till lägenheter.

Kommentarer till juli månads bostadsinbrott
Precis som förra året steg antalet inbrott och inbrottsförsök under juli 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.
En annan aspekt är att om färre människor än normalt är hemma och rör sig i sitt
bostadsområde, är det också färre ögon och öron som reagerar på avvikande personer och
beteenden. Detta visar sig också på de få gripna och få vittnesiakttagelser som inkommit i
Globens närpolisområde under juli månad. Vi tjatar om det varje månad, men åter igen; Era
iakttagelser är oerhört viktiga för att kunna gripa inbrottstjuvar och i förlängningen få dem
lagförda.

Övrigt
Allmänna råd för att öka säkerheten i din bostad.
Ta på dig ”tjuvens glasögon” Då hittar du snabbt husets svaga punkter. Det är där
du ska börja åtgärda.
Lägg inte plånbok, bilnycklar, mobiltelefon i hallen.
Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många
nyckelkopior som kan var på drift.
Se till att nycklar du bär på dig inte går att härleda till din bostad. Göm aldrig
nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.
Lås dörrarna även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven.
Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen.
Tala inte om på sociala medier att du ska resa bort. Se även till att
positioneringstjänster, t ex Facebook Places är låsta så att bara dina vänner kan se
dem.
Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset.
Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré och altandörrar.
Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda
dem för att t ex krossa dina, eller dina grannars, fönster. Förvara stegar inomhus
eller fastlåsta så att de inte enkelt kan användas vid inbrott.
Städa inte så förtvivlat innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en
vattenslang, barnleksaker i trädgården så att huset ser bebott ut.
Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses
utifrån. Förändring måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.
Be någon du känner klippa gräsmattan/skotta snö när du är bortrest.
Anmäl tillfällig lagring av post på adressandring.se eller be någon du känner att
tömma din brevlåda när du reser bort under en längre period.
Använd en brevlåda med lås för att försvåra identitetsstöld.
Häng ut lite kläder på tork.
Be grannen slänga sina sopor i din tunna och parkera sin bil på din uppfart.
Fönsterluckor hindrar insyn och gör ett inbrott svårare i såväl villan som i
fritidshuset, men indikerar samtidigt att du inte är hemma.

Om du förvarar värdeföremål i hemmet, se till att du har rätt typ av skåp att förvara
dem i eller förvara dina värdeföremål i bankfack. Tjuven är i första hand ute efter
kontanter och sådant som snabbt går att omsätta i pengar; smycken, datorer,
kameror och vapen.
Glöm aldrig bort din egen säkerhet vid t ex brand. Se alltid att ha säkra –
alternativa utrymningsvägar via dörrar och fönster i markplan
Tipsen tagna ifrån www.stoldskyddsforeningen.se

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

