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Aktuell info i Farsta närpolisområde  för perioden: maj 2012  
Totalt 18 inbrott och inbrotts försök (25st 2011) 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
Hej Alla Grannsamverkare! 
 
Här kommer maj månadsinformation. Vi upplever att det fortfarande är lite lugnare på 
inbrottsfronten. Av de 18 anmälningarna var 7 inbrott i villa/radhus och 2 försök och 6 inbrott 
i lägenhet och 3 försök. 
 
I Söderort har det under maj månad gripits 13 inbrottstjuvar varav två i närpolisområde Farsta. 
Totalt i hela Söderort anmäldes under maj månad 59 inbrott/försök till inbrott. De fall då vi 
lyckas gripa inbrottstjuvar (i anslutning till brottet) är när grannar/vittnen reagerar snabbt och 
ringer polisen. Flera inbrott har även avstyrts genom att grannar gett sig till känna och därmed 
skrämt iväg inbrottstjuven. 
 



Vid ett villainbrott i mitten av maj hörde en granne ljudet av glaskross och tittar ut mot 
grannvillan. Grannen observerar då 3 gärningsmän som tar sig in i villan genom ett krossat 
fönster. Grannen larmar polisen och observerar sedan hur 3 personer lämnar villan. En person 
kunde gripas i närheten. 
 
På förekommen anledning uppmanar vi er åter att ha dörrar låsta även när ni är hemma och 
inte lämna vädringsfönster/dörrar utan uppsikt. 
 
Ska ni anlita hantverkare, inköpa säkerhetsprodukter, anlägga asfalt eller plattsättning mm, 
undersök alltid marknaden själv först. Undvik att anlita dörrförsäljare då det är svårt att veta 
hur seriösa de är och det är svårt att veta vilken garanti de lämnar på arbetet. Meddela till 
polisen 114 14 om ni observerar oseriösa säljare i området. 
 
Ni följer väl Farsta polisen på Facebook? Se www.facebook.com/farstapolisen, gå in och 
”gilla” oss. 
 
VIKTIGT! Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, 
vi behöver er hjälp. 
 
Tips kan lämnas på telefonnummer 114 14 och vid pågående brott ring 112. 
 
Har ni problem med klottring i ert område kan ni ringa 08-651 0000, 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.” 
 
Och/eller vid lämplig tidpunkt, prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan 
som sen kan förmedla tips som ej är av akut karaktär till polisen. 

http://www.facebook.com/farstapolisen


Farsta 
• Farstavägen, inbrott i lgh, onsd 9/5 kl 02.00. Krossad fönsterruta. 
• Värmlandsvägen, inbrott i villa/radhus, må 21/5 mellan kl 07.30-15.50.  
• Lysviksgatan, försök till inbrott i lgh, må 21/5 kl 14.30.  
• Forshagagatan, inbrott i lgh, onsd 23/5 mellan kl 13.20-15.00. Ytterdörr 

uppbruten. 

Farsta Strand 
• Brunskogsbacken, inbrott i lgh, onsd 23/5 mellan kl 08.30-18.30. Ytterdörr 

uppbruten. 

Sköndal 
• Pudelgränd, inbrott i villa/radhus, fre 18/5 kl 18.25. Uppbruten ytterdörr. 

Gubbängen 
• Gubbängen, inbrott i lgh, någon gång mellan 1-13/5.  

Tallkrogen 
• Maratonvägen, försök till inbrott i villa/radhus, lö 19/5 kl 23.40. Krossad 

fönsterruta. 

Svedmyra 
• Svedmyrastigen, inbrott i villa/radhus, lö 5/5. Uppbrutet källarfönster. 
• Svedmyrastigen, inbrott i villa/radhus, någon gång mellan den 6-7/5. 

Uppbrutet fönster. 
• Sotholmsvägen, inbrott i villa/radhus, må 14/5 mellan kl 10.00-14.00. Krossad 

fönsterruta. 
• Sorundagatan, inbrott i villa/radhus, ti 15/5 mellan kl 12.45-13.00. Krossad 

fönsterruta. 

Högdalen 
• Skebokvarnsvägen, inbrott i lgh, lö 5/5 mellan kl 19.00-21.00. Krossad 

fönsterruta. 
• Trollesundsvägen, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 6-7/5. 

Brytmärken på ytterdörr. 

Bandhagen 
• Fågelstavägen, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 17/4-2/5. Uppbrutet 

fönster. 
• Rockelstavägen, inbrott i villa/radhus, onsd 2/5 kl 21.30. Uppbruten 

verandadörr. 
• Trollesundsvägen, försök till inbrott i villa/radhus, to 10/5 kl 22.34. Brytskador 

på fönsterkarm. 

Rågsved 
• Ervallakroken, inbrott i lgh, fre 18/5 mellan kl 17.45-19.30. Uppbruten lägenhetsdörr. 


