
 Polismyndigheten i Stockholms län               Grannsamverkan i Farsta 
 Söderorts polismästardistrikt               Månadsbrev december   
Farsta närpolisområde 
 
 
 
Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: 
december 2012  
Totalt inbrott och inbrotts försök 16st (29 st 2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej allesammans! 
Under december månad hade vi 26 anmälningar om inbrott och försök till inbrott. Av 
anmälningarna var det 12 inbrott i lägenhet, 6 försök till inbrott i lägenhet, 6 inbrott i 
villa/radhus och 2 försök till inbrott villa/radhus. Se separat adress bilaga. 
 
De flesta inbrotten har skett genom att krossa ett fönster eller krossa fönster i 
balkong/altandörr i kombination med brytning. Har ni lås på balkong/altandörren, lås det och 

Farsta 7 Gubbängen 2 Högdalen 4 
Farsta Strand 3 Svedmyra 1 Örby 0 
Larsboda 0 Hökarängen 1 Hagsätra 2 
Runsätraäng 0 Tallkrogen 0 Sköndal 2 
Bandhagen 2 Fagersjö 1 Rågsved 1  



lämna inte nyckeln i låset. Inbrotten sker mestadels dagtid och eftermiddag. Saker som har 
stulits i samband med inbrotten är kontanter, smycken, kameror, bärbara datorer och 
mobiltelefoner. 
 
Viktigt att Ni boende i området fortsätter att göra iakttagelser och tydligt visar att ni ser 
individer som rör sig i ert område. Om en person befinner sig på ”fel” plats och det finns 
misstankar om att allt inte står rätt till skall man ringa polisen direkt, så att vederbörande kan 
kontrolleras, ring 114 14 och vid pågående brott 112. 
 
Vid tips till polisen ring 114 14 eller e-post: kut-soderort.stockholm@polisen.se 
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. 

 
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 2013-01-03 



 

Farsta  

• Lysviksgatan, inbrott i lgh, må 10/12 mellan kl 15.00-19.30. Uppbrutet fönster.  
• Kristinehamnsgatan, inbrott i lgh, onsd 12/12 kl 16.00. Uppbrutet fönster.  
• Molkomsbacken, inbrott i lgh, må 17/12 mellan kl 07.30-22.15. Via balkongen, uppbruten balkongdörr.  
• Molkomsbacken, försök till inbrott i lgh, må 17/12 mellan kl 17.20-00.45. Fönster i balkongdörren 

sönderslaget.  
• Forshagagatanm, inbrott i lgh, ti 18/12 mellan kl 07.30-15.30. Fönster krossat.  
• Molkomsbacken, inbrott i lgh, någon gång under tiden 18-30/12. Krossat fönster.  
• Molkomsbacken, inbrott i lgh, to 27/12 mellan kl 11.50-21.20. Krossat fönster.   

 

Farsta strand  
• Ekshäradsgatan, inbrott i villa/radhus, någon gång under tiden 2-4/12. Krossat fönster.  
• Nordmarksvägen, inbrott i lgh, onsd 12/12 mellan kl 16.30-16.45. Inklättring genom öppet fönster.  
• Brunskogsbacken, inbrott i lgh, någon gång under tiden 20-22/12. Fönster i balkongdörr sönderslaget. 

 

Fagersjö 
• Fiskmåsvägen, inbrott i villa/radhus, någon gång under tiden 22-26/12. Fönster i altandörr krossat. 

 

Sköndal  

• Mickel Bagares gränd, inbrott i villa/radhus, ti 11/12 mellan kl 12.15-13.10. Fönster krossat i altandörr.  
• Mickel Bagares gränd, försök till inbrott i villa/radhus, må 31/12 kl 17.50-17.54. Brytmärken på 

ytterdörr. 
 

Hökarängen  
• Söndagsvägen, inbrott i villa/radhus, må 31/12 kl 17.16. Uppbruten altandörr  

 
Gubbängen  

• Getfotsvägen, inbrott i lgh, onsd 12/12 mellan kl 10.00-20.45. Balkongdörr uppbruten.  
• Knektvägen, inbrott i lgh, någon gång under tiden 20-23/12. Uppbruten balkongdörr  

 

Svedmyra  
• Postiljonvägen, försök till inrott i lgh, to 13/ kl 15.15. Brytmärken på ytterdörr. 

 
Högdalen  

• Skebokvarnsvägen, försök till inbrott i lgh, sö 2/12 kl 05.00. Brytmärken på ytterdörr.  
• Skebokvarnsvägen, inbrott i lgh, må 3/12 mellan kl 15.00-19.00. Uppbruten ytterdörr.  
• Bedaröbacken, försök till inbrott i villa/radhus, fre 21/12 kl 13.00. Brytmärken på dörr som vetter mot 

baksida.  
• Sköldingevägen, inbrott i villa/radhus, må 31/12 kl 00.30. Fönster i altandörr krossad, brytmärken på 

dörrkarm. 
 

Bandhagen  
• Ottekilsvägen, inbrott i villa/radhus, någon gång mellan 2-8/12. Krossad fönsterruta.  

• Sjösavägen, inbrott i lgh, to 13/12 mellan kl 10.00-20.00. Balkongdörr uppbruten.  
 

Rågsved  
• Bäverbäcksgränd, inbrott i lgh, någon gång mellan 20/11- 3/12. Ytterdörr uppbruten. 

 

Hagsätra 
• Åmmebergsgatan, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 4-5/12. Rutan i balkongdörr krossad, 

brytmärken på dörr.  

• Glanshammarsgatan, inbrott i lgh, to 6/12 kl 11.30. Ytterdörr uppbruten. 


