Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev oktober

Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden:
oktober 2012
Totalt inbrott och inbrotts försök 12st (29 st 2011)
Farsta
Farsta Strand
Larsboda
Runsätraäng
Bandhagen
Hökarängen
Hagsätra
Gubbängen

2
0
1
0
2
3
3
3

Gubbängen
Svedmyra
Hökarängen
Tallkrogen
Fagersjö
Högdalen
Tallkrogen

1
0
0
0
0
0
1

Högdalen
Örby
Hagsätra
Sköndal
Rågsved
Tallkrogen
Hagsätra

1
0
2
3
0
1
3

Hej allesammans!
Av de 12 anmälningar som gjordes under oktober var 5 inbrott i lgh, 3 försök till inbrott i lgh, 2
inbrott i villa/radhus och 2 försök till inbrott i villa/radhus. Ingångsvägarna/försök till
ingångsvägar var 4 via krossat/uppbrutet fönster, 3 via ytterdörrar och 4 via altan/balkongdörrar.
Adresserna på separat bilaga.

Det har varit färre inbrott i oktober i år jämfört med förra året. Det är positivt att det gått ned men
av erfarenhet vet vi att bostadsinbrotten brukar öka kraftigt under hösten och vintern. Hjälp
varandra med att göra så att det ser ut som att någon är hemma, det kan vara tex att skotta snö,
tömma brevlådan, använda timers till lampor som tänds upp när mörkret faller på.
Viktigt att även tänka på utomhusmiljön såsom buskage, att belysning fungerar allt för att göra det
svårare att oupptäckt begå inbrott.
I Söderort greps 6 inbrottstjuvar samt 2 stycken blev gripna för försök till inbrott. I två av fallen
var det grannar som larmade polisen om inbrott/försök till inbrott. Detta visar vad viktiga ni är,
ring 112 och lämna signalement på gärningsman/män, eventuella flyktvägar, flyktfordon mm. För
kännedom har det från den 1 mars i år tom 23 oktober gripits 211 personer i hela Stockholms län
med koppling till inbrott i bostad.
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.
Hälsningar
Britt-Marie Kornsäter
Inspektör/samverkansansvarig
Närpolisgruppen Farsta, tel 010-56 42133, 076-1452520
Mail britt-marie.kornsater@polisen.se
Peter Aasa
Inspektör/samverkansansvarig
Närpolisen Farsta, tel 010-56 42144, 0730-636574
Mail peter.aasa@polisen.se
www.facebook.com/farstapolisen
Farsta 2012-11-05

Farsta
• Farstavägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 18-21/10. Uppbrutet fönster.
•

Lysviksgatan, inbrott i lgh, to 18/10 mellan kl 18.00-21.00. Krossat balkongfönster.

Larsboda
• Ågesta Broväg, försök till inbrott i lgh, ti 2/10 mellan kl 11.00-16.00. Brytmärken
på ytterdörr.
Sköndal
• Skönstaviks Allé, inbrott i villa/radhus, må 8/10 mellan kl 08.00-17.00. Krossad
ruta i terrassdörr.
•

Gråhundsvägen, inbrott i villa/radhus, ti 16/10 mellan kl 11.00-13.32. Ytterdörr
uppbruten.

•

Pudelgränd, försök till inbrott i villa/radhus, må 29/10. Brytmärken på altandörr.

Gubbängen
• Panelvägen, försök till inbrott i villa/radhus, sö 14/10 kl 01.26. Försökt bryta upp
altandörren.
Högdalen
• Edestavägen, försök till inbrott i lgh, to 4/10 kl 00.25. Försökt bryta upp
balkongdörren.
Bandhagen
• Mosstenabacken, inbrott i lgh, ti 23/10 kl 21.00. Balkongdörr uppbruten.
•

Läggestavägen, inbrott i lgh, onsd 3/10 mellan kl 10.30-14.00. Ytterdörr
uppbruten.

Hagsätra
• Glanshammarsgatan, inbrott i lgh, to 25/10 mellankl 20.00-03.10. Krossat fönster.
•

Stjärnsundsgatan, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 6/6-11/10. Försökt
bryta bort låsblecket under balkongdörren

