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Hej, här kommer mars månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde  för perioden: 
mars 2012  
Totalt 37 inbrott och inbrotts försök (30st 2011) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hej, här kommer mars månadsinformation. 
 
Av månadens 37 anmälningar var 13 inbrott i lägenhet, 8 inbrott i villa/radhus. 6 försök till 
inbrott i lägenhet och 10 anmälningar om försök till inbrott i villa/radhus.  
 
Bor man i villa eller på nedrebotten/ en trappa upp i läghenhet finns det anledning att se över 
sin altan/balkongdörr med anledning av att så många inbrott sker den vägen.  
 

Farsta  4 Gubbängen                                  3       Högdalen                    3            
Farsta Strand                                         1                               Svedmyra                                    0       Örby                            1 
Larsboda                                                0                               Hökarängen                                3        Hagsätra                     5 
Runsätraäng  0 Tallkrogen                      2 
Sköndal                                                   8                               Bandhagen                                  4 
Fagersjö  0 Rågsved                      3 
Hökarängen  3 Högdalen                                      0           



Hjälp varandra genom att vara ”nyfikna”. I Sköndal var det alerta grannar som såg obehöriga 
på grannens tomt och som med hjälp av andra grannar gick och tittade efter vad det var som 
hände och på det viset skrämde iväg en inbrottstjuv och vid ett annat tillfälle hann polisen 
fram och kunde gripa en gärningsman. Så genom att vara nyfiken och ringa polisen i ett tidigt 
skede har vi möjlighet att gripa inbrottstjuvar, vi behöver er hjälp till detta. 
 
Lås de lås som finns monterade i dörren när ni lämnar bostaden och ha även dörren låst när ni 
är hemma. 
 



Farsta 
 
• Molkolmsbacken, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 25/2- 10/3.  
• Värmlandsvägen, inbrott i villa/radhus, må 12/3, mellan kl 18.00-20.30. Via altandörr 
• Värmlandsvägen, inbrott i villa/radhus, må 12/3 mellan kl 10.50-21.45. Uppbrutet fönster. 
• Värmlandsvägen, inbrott i lgh, må 26/3 mellan kl 15.30-21.00. Ytterdörr uppbruten. 
 

Farsta Strand 
 
• Eklidsgränd, försök till inbrott i villa/radhus, onsd 28/3. Via balkongdörr. 
 
Hökarängen 
 
• Fredagsvägen, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan den 1-14/3. Brytmärken på ytterdörr. 
• Hauptvägen, försök till inbrott i lgh, onsd 7/3 mellan kl 20.00-20.10. Brytmärken på balkongdörr. 
• Korintvägen, inbrott i lgh, to 8/3 mellan kl 07.30-19.00. Uppbruten balkongdörr. 
 

Tallkrogen 
 
• Olympiavägen , inbrott i villa/radhus, någon gång mellan 21/2-1/3. List runt fönster i altandörr bortbruten, 

fönstret har sedan lyfts ut. 
• Kulstötarvägen, inbrott i villa/radhus, någon gång mellan den 19-20/3. Uppbrutet fönster. 
 

Gubbängen 
 
• Skrinvägen, inbrott i lgh, må 5/3 mellan kl 11.30-13.00.  
• Gubbängsvägen, inbrott i villa/radhus, onsd 7/3 mellan kl 08.00-20.20. Uppbruten altandörr. 

• Geftoftsvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 29-31/3. Uppbrutet fönster. 
 

Sköndal 
 
• Konditorsvägen, försök till inbrott i villa/radhus, må 5/3 kl 09.30.  

• Saffransvägen, försök till inbrott i villa/radhus, må 5/3 kl 16.00. 

• Maj Bringsväg, inbrott i villa/radhus, onsd 7/3 mellan kl 04.58-05.10. Uppbruten ytterdörr. 

• Våffelvägen, försök till inbrott i villa/radhus, onsd 7/3 kl 23.50. Försökt bryta upp galler till källarfönster. 

• Tårtvägen, försök till inbrott i villa/radhus, någon gång mellan den 12-18/3. Bortbrutna lister runt 
källarfönster. 

• Krokanvägen, försök till inbrott i villa/radhus, ti 20/3 kl 08.15. Försökt bryta upp källarfönster. 

• Vinthundsvägen, försök till inbrott i villa/radhus, någon gång mellan den 21-25/3. Försökt bryta upp ett 
fönster. 

• Bagargränd, försök till inbrott villa/radhus, to 29/3 kl 20.35. Försökt bryta upp balkongdörr. 
 

Bandhagen 
 
• Rockelstavägen, försök till inbrott i villa/radhus, må 12/3 kl 21.20. Brytmärken på altandörr. 

• Skeppstavägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 13-16/3. Uppbruten balkongdörr. 

• Skeppstavägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 14-17/3. Uppbruten balkongdörr.  
• Salbyvägen, försök till inbrott i lgh, må 19/3 mellan kl 17.30-19.45. Försökt bryta upp balkongdörr. 
 
 

Högdalen 
 
• Bedaröbacken, inbrott i lgh, någon gång mellan den 7-8/3. Ruta i altandörr krossad. 

• Trollesundsvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 17/1-17/3. Gått in via ett vädringsfönster som stått på 
glänt. 

• Skebokvarnsvägen, inbrott i lgh, to 22/3 kl 17.10. Krossat fönsterruta i balkongdörr. 
 



Rågsved 
 

• Stövargatan, inbrott i lgh, ti 6/3 mellan kl 08.30-16.00. Uppbruten ytterdörr. 

• Bäverdammsgränd, inbrott i villa/radhus, onsd 21/3 mellan kl 09.15-22.00. Uppbruten ytterdörr. 

• Bjursätragatan, inbrott i lgh, to 29/3 mellan kl 15.00-20.30. Balkongdörr uppbruten. 
 

Hagsätra 
 
• Glanshammarsgatan, försök till inbrott i lgh, ti 6/3 mellan kl 07.30-09.30. Försökt bryta upp lägenhetsdörr. 

• Glanshammarsgatan, inbrott i lgh, någon gång mellan 9-11/3. Uppbrutet fönster. 

• Lillhagsvägen, inbrott i lgh, må 19/3 mellan kl 17.00-21.15.  Krossat fönster. 

• Lillhagsvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 22-23/3. Krossat fönster. 

• Vintrosagatan, försök till inbrott i lgh, fre 30/3 kl 10.30. Försökt bryta upp lägenhetsdörren. 
 

Örby 
 
• Forsavägen, inbrott i villa/radhus, lö 3/3. Uppbrutet källarfönster. 


