Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer juni månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde för
perioden: juni 2013
Totalt 24 inbrott och inbrotts försök (17 st juni 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

1 Herrängen
5 Johanneshov
1 Kärrtorp
4 Liseberg
0 Långbro
0 Långsjö
1 Skarpnäcks Gård

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

0
2
1
0
0
2
0

Inbrotten och inbrottsförsöken är fortsatt spridda över Globens närpolisområde. En viss
koncentration kan även i juni ses i närpolisområdets östra del. Av de inbrott och
inbrottsförsök som kommit till polisens kännedom, vid tidpunkten för detta utskick, så är det
10 stycken fullbordade inbrott i villa/radhus, 11 stycken fullbordade inbrott i lägenhet och 2

stycken försök till inbrott i lägenhet. Den gröna pricken vid Arenavägen finns inte med som
punkt i bilagan då detta inte är en inbrottsadress, se vidare nedan i kommentarer.
Kommentarer till juni månads bostadsinbrott
Vid några av inbrotten så har gärningsmännen tagit sig in via öppna fönster eller
balkongdörrar medan målsägandena legat och sovit. Det är helt naturligt att man under de
varma sommarnätterna vill ha fönster och balkongdörrar på glänt men man bör kontrollera
ifall det går att ordna med någon form av fönsterlås så att det blir svårare för tjuven att ta sig
in.
Vid några av inbrotten har målsägandena glömt att låsa ytterdörren och gärningsmännen har
då på ett enkelt sätt kunnat ta sig in.
Vid inbrottet på Henrikdalsallén så har målsägandena förvarat nycklarna i postfacket och
sannolikt så har gärningsmannen ”fiskat” upp nycklarna och därefter tagit sig in i
målsägandens bostad. Att ”fiska upp” nycklar är ett tillvägagångssätt som har använts
tidigare. Man bör helst inte förvara nycklar öppet i postfacken. Det finns även sätt att försöka
minska risken för att obehöriga tar sig in i postfacken. Till exempel kan man se till att byta
portkoder oftare då portkoder har en tendens att spridas. Man kan även minska öppningen på
postfacken med hjälp små plastklossar som fästs på insidan av postfacken.
På Arenavägen genomför polisen ett rutinstopp av en personbil. Föraren av bilen är misstänkt
för bland annat drograttfylleri och häleri då det vid husrannsakan i personbilen påträffas ett
antal klockor, mobiltelefoner mm.
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.
Förvara aldrig hemnycklar eller andra värdeföremål i bilen. Det är lätt för tjuven att ta reda på
hemadressen via bilens registreringsnummer och därefter ta sig till adressen.
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

