Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer oktober månads informationsbrev. Aktuell info i Globens närpolisområde
för perioden: oktober 2013
Totalt 25 inbrott och inbrottsförsök (28 st. oktober 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

2
0
1
3
0
2
0

Herrängen
Johanneshov
Kärrtorp
Liseberg
Långbro
Långsjö
Skarpnäcks Gård

1
2
0
0
1
0
0

Solberga
Stureby
Södra Hammarbyhamnen
Årsta
Älvsjö
Örby Slott
Östberga
Orhem

0
1
2
4
1
2
2
1

Under oktober månad har antalet bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott ökat något till
25 st. Jämfört med oktober förra året så är det en liten minskning, då skedde det 28 st.
försök/fullbordade inbrott. Jämför man september och oktober i år så har en ökning av inbrott
skett. Vad denna ökning beror på kan vi inte svara på i dagsläget. Den mörka perioden
(oktober-december) innan snön kommer brukar vara den tid då flest inbrott sker.

Av de inbrott och inbrottsförsök som kommit till polisens kännedom, vid tidpunkten för detta
utskick, så är det 7 st. fullbordade inbrott i villa/radhus, 3 st. försök till inbrott i villa/radhus, 9
st. fullbordade inbrott i lägenhet och 6 st. försök till inbrott i lägenhet.

Kommentarer till oktober månads bostadsinbrott
Vi ett av inbrotten så har gärningsmannen i samband med ett inbrott i målsägandens bil fått
tag i nycklar till bostaden. Målsägandena vaknar sedan av att någon befinner sig i bostaden
mitt i natten. Så en påminnelse: lämna aldrig nycklar eller andra värdeföremål i bilen.
Vid de flesta inbrotten så har gärningsmannen tagit sig in genom att bryta upp eller krossa ett
fönster. Vid något tillfälle så har gärningsmannen använt sig av en liten stege för att komma
högre upp och därigenom lättare kunnat bryta upp ett fönster. Tidpunkterna för inbrotten och
inbrottsförsöken varierar.

Fler inbrott i höstmörkret
Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att det begås allt fler inbrott under
höstmånaderna. Tidigare har sommarmånaderna legat i topp, men de senaste åren har
höstmånaderna (med en topp i november) varit den period då flest inbrott skett.
En tänkbar förklaring till detta är att det är färre människor i rörelse och att risken för att bli
upptäckt därmed minskar. De mörka kvällarna och de kortare dagarna gör också att tjuven
lättare kan se om någon är hemma och få skydd av mörkret.
•
•
•
•
•

risken för inbrott är större på insynsskyddade tomter. Förstärk gärna belysningen runt
huset. Ha inga skymmande växter nära altandörrar och fönster.
förstärk gärna husets ”svaga sida” dvs den sida av huset som är mest insynsskyddad
med bra tex fönsterlås och lås på altandörrar.
tänk på vad ni/du skriver på sociala medier, undvik att skriva att ni tex ska resa bort.
hälsa på personer som rör sig i området och titta efter avvikande beteenden.
få huset/lägenheten att se bebodd ut med hjälp av tex timers till lampor och radio/TV
och är ni bortresta be grannen tömma brevlådan mm.

Besök gärna www.polisen.se för fler tips hur du kan skydda dig mot stöld och inbrott.
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
Under vecka 46 och 47 kommer Söderortspolisen att ha en inbrottsinsats, där vi kommer att lägga
extra stort fokus på de områden som varit särskilt utsatta av bostadsinbrott under senaste tiden. Vi
kommer även bl.a. dela ut information om grannsamverkan och lämna tips på hur man kan skydda
sig mot inbrott.

Inbjudan till informationsträff för huvudkontaktombuden 27:e november klockan 18.30 till
ca 20.30 i Västberga polishus, Västberga Gårdsväg 42.
Vi kommer under kvällen att få information gällande åldringsbrott det vill säga äldre personer
som utsätts för brott, vanligtvis stölder i hemmet. Vi kommer även att få information kring
hundärenden såsom lösspringande hundar. Slutligen kommer vi att diskutera hur vi
tillsammans håller grannsamverkan vid liv.
Anmäl er på grannsam-napogloben.stockholm@polisen.se senast fredagen den 22 november.

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
Carina Lindström är ny kontaktperson på Poliskontoret Bagarmossen. Lokala frågor
hänvisas till 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

