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Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: 
november 2012  
Totalt inbrott och inbrotts försök 16st (29 st 2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej! 
 
November månad har passerat och vi hade 16 anmälningar om inbrott och försök till inbrott i 
bostad. Det är betydligt färre än under samma månad förra året. Av de anmälda inbrotten var 
8 inbrott i lägenhet, 3 försök till inbrott i lägenhet, 2 inbrott i villa/radhus och 3 försök till 
inbrott i villa/radhus. Kortare beskrivning av tillvägagångssätt finns på separat bilaga där även 
adresser och datum/tider på dygnet finns med. 

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



 
Under vecka 46 och 47 hade Söderort en speciellt riktad insats mot att förebygga inbrott. Vi i 
Farsta närpolisområde hade hjälp av polisens volontärer. Tillsammans var vi ute i Hagsätra, 
Rågsved, Svedmyra, Farsta och delade ut information vad man kan göra för att förebygga 
inbrott, där Grannsamverkan ingår som en viktig del. Vi nådde ca 1 700 hushåll. 
 
Samtidigt som vi var ute passade vi på att titta hur skyltningen ser ut i de 
Grannsamverkansföreningar som vi har i Farsta närpolisområde. Många områden var mycket 
bra uppskyltade men vi saknade skyltar på några ställen och såg att en del skyltar behöver 
bytas ut. Kontakta mig eller Peter för att få skyltar att sätta upp. 
 
Ska ni resa bort prata med era grannar och be dem se till er bostad när ni inte är hemma, 
skylta inte med att ni ska resa bort på Facebook. Nu när snön kommit, hjälp varandra och 
skotta, då det annars direkt ”skvallrar” om att ingen är hemma. Timers på belysning och 
radioapparater är andra bra och ganska billiga knep att göra så att bostaden ser bebodd ut. 
 
På förekommen anledning vill vi också göra er uppmärksamma på att vi har haft en del 
fickstölder i våra centrum och i kollektivtrafiken. 
 
Här kommer lite tips: 
 

• Förvara plånbok/mobiltelefon i stängd ficka/innerficka 

• Bär handväska låst/stängd, framtill med locket inåt 

• Förvara inga värdesaker i barnvagn/rullator/kundvagn/stolsryggen vid cafe´besök 

• Skydda alltid koden vid användning av bankkort 

• Var särskilt vaksam vid trängsel och eller distraktionsförsök 

• Lämna inget synligt i bilen 
 
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. 
 
Dags att kolla batterierna i brandvarnarna? Lämna aldrig brinnande ljus utan uppsikt. 
 
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 2012-12-04 



 

Farsta  

• Farstavägen, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan den 14-14/11. Brytmärken på 

lägenhetsdörr. 

• Farstavägen, inbrott i lgh, fre 23/11 mellan kl 03.00-08.00. Uppbruten lägenhetsdörr.  

 

Sköndal  

• Pudelgränd, försök till inbrott i villa/radhus, någon gång mellan den 29/10-4/11. 

Brytmärken på altandörren. 

• Gråhundsvägen, försök till inbrott i villa/radhus, sö 11/11 mellan kl 14.35-20.05. Sten 

inkastad genom altandörrsfönster, gm kom inte in för dörren var låst. 

 
Gubbängen 

• Gubbängsvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 4-5/11. Okänt tillvägagångssätt.  

• Bordsvägen, försök till inbrott i lgh, onsd 14/11 mellan kl 07.00-16.45. Brytmärken på 

lägenhetsdörr. 

 

Tallkrogen 

• Pärkspelsvägen, inbrott i villa/radhus, to 29/11 någon gång mellan kl 07.00-23.00. 

Krossad fönsterruta.  

 

Svedmyra  

• Sotholmsvägen, försök till inbrott i villa/radhus, ti 6/11 mellan kl 09.30-11.00. Inkastad 

sten i källarfönster. 

• Oppundavägen, inbrott i lgh, to 29/11 någon gång mellan kl 08.00-21.15. Krossat fönster 

i balkongdörr.  

 

Bandhagen  

• Fågelstavägen, inbrott i lgh, to 22/11 mellan kl 13.00-16.30. Uppbruten lägenhetsdörr.  

 

Rågsved  

• Kumlagatan, inbrott i lgh, må 5/11. Ingång genom öppet vädringsfönster.  

• Gillerbacken, inbrott i lgh, onsd 21/11 någon gång mellan kl 08.00-16.00. Okänd 

ingångsväg. 

• Axbergsgränd, inbrott i lgh, onsd 21/11 kl 12.30. Uppbruten lägenhetsdörr. 

• Askersundsgatan, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 22/10-26/11. Brytmärken på 

vädringsluckan vid balkongdörr. 

 

Hagsätra 

• Klockhammarsgränd, inbrott i lgh, 26/11 kl 16.45. Fönster uppbrutet. 

 

Örby 

• Aspövägen, inbrott i villa/radhus, fre 2/11 kl 18.5. Krossat fönster. 


