Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Globen närpolisområde

Grannsamverkan i Globen
Månadsbrev

Hej! Här kommer september månads informationsbrev. Aktuell info i Globens
närpolisområde för perioden: september 2013
Totalt 16 inbrott och inbrottsförsök (35 st. september 2012)

Bagarmossen
Björkhagen
Enskede Gård
Enskededalen
Enskedefältet
Gamla Enskede
Hammarbyhöjden

0
0
0
1
1
1
1

Herrängen
Johanneshov
Kärrtorp
Liseberg
Långbro
Långsjö
Skarpnäcks Gård

0
1
1
0
2
1
1

Solberga
Stureby
Södra Hammarbyhamnen
Årsta
Älvsjö
Örby Slott
Östberga
(Skrubba)

0
1
1
0
0
0
0
4

Under september månad har antalet bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott sjunkit till
endast 16 st. Om man jämför med år 2012, då det skedde 35 st. brott, ser statistiken ännu
bättre ut. Vad detta beror på är dock för tidigt att svara på. Om det är en trend eller endast
tillfälligt är också alldeles för tidigt att svara på, men tyvärr så brukar statistiken se sämre ut
när höstmörkret kommer. 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 6 st. fullbordade inbrott i villa/radhus, 1 st. försök till inbrott i villa/radhus, 8
st. fullbordade inbrott i lägenhet och 1 st. försök till inbrott i lägenhet.

Kommentarer till september månads bostadsinbrott
Under september månad finns inget anmärkningsvärt att rapportera om och inget speciellt
modus (tillvägagångssätt) går att utläsa.
De fyra bostadsstölderna som finns rapporterade ifrån Skubba har skett vid ett och samma
tillfälle. Stölderna har skett ur 4 olika rum som räknas som enskilda bostäder för de boende på
hemmet. Därför rapporteras stölderna 4 st. olika brott.

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
Vi i Grannsamverkan Globen kommer att under hösten/senhösten bjuda in alla
huvudkontaktombud till en informationsträff. En separat inbjudan kommer att skickas ut inom
kort.
Tanken var att informationsträffen skulle hållas i våra nya lokaler i Globens City, men tyvärr
verkar det som att vår flytt blir försenad. På grund av det kommer träffen att hållas i
Västberga Polishus.

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
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

