Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev juni

Hej, här kommer juni månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden:
juni 2012
Totalt 11 inbrott och inbrotts försök (23st 2011)
Farsta
Farsta Strand
Larsboda
Runsätraäng
Sköndal
Fagersjö
Hökarängen

0
0
0
0
1
0
3

Gubbängen
Svedmyra
Hökarängen
Tallkrogen
Bandhagen
Rågsved
Högdalen

1
1
2
1
1
1
0

Högdalen
Örby
Hagsätra

0
1
2

Hej allesammans! Första sommarmånaden har passerat och semestern i är full gång för
många.
Som ni ser av kartan har det varit en del inbrott men betydligt färre än vid samma period förra
året. På kartan är det 13 gröna prickar men 2 kan räknas bort då de var felkodade och inte var
inbrott. Det var en anmälan från Farsta och en från Högdalen som kan strykas. Lista på
drabbade adresser bifogas.
Det som stjäls mestadels är bärbara datorer, kameror, smycken, kontanter. Försök att
minimera stöldbegärligt gods hemma, och att hitta bra gömställen eller montera ett värdeskåp
hemma.
Av de 11 anmälningarna var 3 inbrott i villa/radhus, 6 i lägenhet och 2 försök till inbrott i
lägenhet.

Det har i vårt område återigen kommit in en anmälan om att en person försökt lura sig in hos
en äldre. Denna gång under förevändning att han behövde låna en hink, men det förekommer
olika modus för att lura sig in, tex att man kommer för att kontrollera ventilationen, att man
kommer från hemtjänsten mm, mm. Det kan var både män och kvinnor som ringer på eller på
annat sätt tar kontakt med syfte att lura sig in och ta värdesaker. Vi vill därför uppmana att
INTE släppa in någon som man inte känner eller redan i förväg har bestämt träff med.
VIKTIGT! Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, vi
behöver er hjälp.
Tips och anmälan görs på telefonnummer 114 14 och vid pågående brott ring 112.
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.
Har ni varit inne och tittat på vår Facebook sida? Gå in på www.facebook.com/farstapolisen

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.
Önskar alla en trevlig sommar!

Hälsningar
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Mail britt-marie.kornsater@polisen.se
Peter Aasa
Inspektör/samverkansansvarig
Närpolisen Farsta, tel 010-56 42144, 0730-636574
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Farsta 2012-07-04

Sköndal


Sköndalsvägen, försök till inbrott i lgh, fre 29/6 mellan kl 08.40-09.00.

Hökarängen



Pepparvägen, försök till inbrott i lgh, sö 17/6 kl 02.00. Försökt bryta upp ett fönster.
Tobaksvägen, inbrott i lgh, må 25/6 mellan kl 19.40-20.30. Uppbruten lägenhetsdörr.

Gubbängen


Gubbängsvägen, inbrott i villa/radhus, fre 8/6 mellan kl 05.00-05.10.

Tallkrogen


Herrhargsvägen, inbrott i villa/radhus, fre 8/6 mellan kl 14.33-15.06. Uppbrutet fönster.

Svedmyra


Frimärksvägen, inbrott i lgh, må 4/6.

Bandhagen


Kallforsvägen, inbrott i lgh, onsd 13/6 mellan kl 13.16-13.26.Uppbruten lägenhetsdörr.

Rågsved


Rågsvedsvägen, inbrott i lgh, mellan kl 18.50-19.45.Uppbruten lägenhetsdörr.

Hagsätra



Kilsmogatan, inbrott i lgh, fre 8/6 mellan kl 14.50-16.15. Uppbruten lägenhetsdörr.
Lillhagsvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 19-23/6. Uppbrutet fönster.

Örby


Gamla Magelungsvägen, inbrott i villa/radhus, lö 30/6 mellan kl 05.10-05.15. Uppbrutet källarfönster.

