
 Polismyndigheten i Stockholms län               Grannsamverkan i Farsta 
 Söderorts polismästardistrikt               Månadsbrev september 
närpolisområde 
 
 
Här kommer september månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde  för perioden: 
september 2012  
Totalt  inbrott och inbrotts försök 14 st (15 st 2011) 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
I september hade vi i vårt närpolisområde 14 anmälda inbrott och försök till inbrott. 9 inbrott i 
villa/radhus, 4 inbrott i lägenhet och 1 försök till inbrott i villa/radhus. 
Adresser, tidpunkter och tillvägagångssätt på separat bilaga.  
 
Hagsätra har varit extra drabbat med 5 anmälningar. Vi har prioriterat området vad gäller 
synlighet.  
 



Förra fredagen grep personal från poliskontoret Rågsved 2 gm för förberedelse till grov stöld 
(inbrott rubriceras som det) i Globens närpolisområde. Gärningsmännen var hemmahörande i 
Farsta närpolisområde. Efter det sjönk antalet anmälningar om inbrott i vårt område. Man kan 
tänka sig att dessa låg bakom flera av de anmälda inbrotten, detta får utredningen visa. Vi 
kunde i alla fall märka en markant nedgång på inbrottsfronten.  
Gripandet skedde mitt på dagen och vi vill åter igen påminna om vad viktiga ni är i arbetet 
med att ringa in tips när ni ser personer/fordon som inte hör hemma i ert område. 
 
Även i Årsta greps inbrottstjuvar på bar gärning, detta efter att grannar larmat polisen. 
 
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 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. 



Farsta 
 
• Värmlandsvägen inbrott i villa/radhus, någon gång mellan den 10-11/9.  Uppbruten verandadörr. 
 
Larsboda 
 
• Arvikagatan, inbrott i villa/radhus, tid 11/9. Inkastad sten genom altadörrens fönster. 
 
Sköndal 
 
• Pudelgränd, inbrott i villa/radhus, någon gång mellan 15-16/9. Krossat fönster i altandörr.  
 
Gubbängen 
 
• Dörrvägen, inbrott i lgh, ti 4/9 mellan kl 09.00-15.30. Ytterdörr uppbruten. 
• Dörrvägen, inbrott i lgh, ti 4/9 mellan kl 09.00-15.30. Ytterdörr uppbruten. 
 
Tallkrogen 
 
• Olympiavägen, inbrott i villa/radhus, ti 11/9 kl 10.45. Ruta i altandörr krossad. 
• Maratonvägen, inbrott i villa/radhus, någon gång mellan 21-23/9.  Uppbrutet fönster. 
 
Svedmyra 
 
• Sotholmsvägen, inbrott i villa/radhus, lö 8/9 kl 16.30-23.00. Uppbrutet fönster. 
 
Rågsved 
 
• Kvistbrogatan, inbrott i lgh, någon gång mellan 29-30/9. Uppbrutet fönster. 
 
Hagsätra 
 
• Pålsbodagränd, inbrott i lgh, lö 15/9 mellan kl 21.30-22.15. Uppbruten lägenhetsdörr. 
• Glanshammarsgatan, inbrott i villa/radhus, ti 18/9 mellan kl 10.30-19.30.  Inkastad sten genom glaset 

i ytterdörren. 
• Gällerstagränd, inbrott i villa/radhus, ti 18/9 kl 07.30-17.00.  Uppbrutet fönster. 
• Esplundagränd, inbrott i lgh, onsd 19/9 kl 14.10. Uppbrutet fönster. 
• Gällerstagränd, inbrott i villa/radhus, onsd 19/9 kl 13.47-14.32. Krossad ruta i altandörr. 
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