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Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: 
januari 2013 
Totalt inbrott och inbrotts försök 22st (41 st 2012) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej Alla Grannsamverkare! 
Här kommer januari månads information. Under januari anmäldes 22 inbrott och försök till 
inbrott i villa och lägenheter, att jämföra med förra året då 41 anmälningar gjordes. På kartan 
är det endast 20 prickar (1 prick=1 anmälan) och det beror på att anmälan har registrerats i 
februari och kommer då inte med på kartan. 
 

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



13 anmälningar om inbrott i lägenhet och 1 anmälan om försök till inbrott i lägenhet, 7 
anmälningar om inbrott i villa/radhus och 1 försök till inbrott i villa radhus. De flesta 
inbrotten har skett genom att ett fönster krossats eller brutits upp, 13 tillfällen. Vid 5 tillfällen 
har balkong eller altandörr brutits upp och 4 tillfällen då tjuvarna tagit sig in genom att bryta 
upp entrédörren. 
 
Se över ert skalskydd. En billig lösning kan vara att skruva igen fönster som man ändå aldrig 
öppnar, tex källafönster som är en vanlig inbrottsväg, och använda de slås ni har! 
 
Det som mest stjäls är kontanter, smycken, bärbara datorer, kameror, mobiltelefoner. Tänk 
igenom hur du förvarar dina saker och ha inte för mycket kontanter hemma. Fortsätt att vara 
uppmärksamma på personer och fordon som inte hör hemma i ert område och tveka inte att 
ringa polisen när ni misstänker brott! Ni är de som har bäst koll i ert område. Prata, 
säg hej, till folk ni inte känner igen. Prata med era grannar och ring in tips till polisen. 
 
Hittills i februari har vi haft 5 inbrott i lägenhet och 1 försök till inbrott i lägenhet (16 
anmälningar under samma period 2012). Vi är fortfarande inne i en inbrottsintensiv period 
och andra områden är mer drabbade än Farsta så det gäller att fortsatt vara på sin vakt, precis 
som många av er är. 
 
Grannsamverkansutbildningar under våren. 
Den 7 mars och 18 april kommer vi att genomföra Grannsamverkansutbildning. Vi håller som 
vanligt till på polisstationen, Storforsplan 36 och börjar kl 18.00. Vet du någon som vill gå? 
Anmälan görs till föreningens huvudkontaktombud: Marianne Holmgren, tele 0736-29 78 90. 
  
VIKTIGT! Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, vi 
behöver er hjälp. 
 
Tips kan lämnas på telefonnummer 114 14 eller e-post : kut-soderort@polisen.se och vid 
pågående brott ring 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 2013-02-14 



 

Farsta  

• Nykroppagatan, försök till inbrott i lgh, lö 5/1 . Brytmärken på fönster. 

• Molkomsbacken, inbrott i lgh, ti 8/1 mellan kl 08.00-19.30. Uppbruten balkongdörr. 
 

Larsboda  

• Forsbackagatan, inbrott i radhus, ti 8/1 mellan kl 08.05-17.55. Uppbrutet fönster.  

 
Sköndal  

• Pudelgränd, inbrott i radhus, någon gång mellan 19-27/1. Krossat fönster. 
 
Hökarängen  

• Hauptvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 17-21/1. Uppbruten lägenhetsdörr. 

• Kumminvägen, inbrott i lgh, fre 25/1 mellan kl 12.00-22.30. Uppbruten balkongdörr.  
 

Gubbängen  

• Majrovägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 8-10/1. Fönsterruta bortbruten.  

• Karmstolsvägen, inbrott i lgh, ti 15/1 mellan kl 09.30-22.50. Uppbrutet fönster. 

• Skåpvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 23-26/1. Uppbrutet fönster.  
 

Högdalen  

• Stålbogavägen, inbrott i lgh, fre 4/1 mellan kl 12.00-17.04. Uppbruten lägenhetsdörr. 

• Edestavägen, inbrott i lgh, må 21/1 mellan kl 07.00-20.30. Krossat fönster. 

• Nåttarövägen, inbrott i villa. Ti 22/1 mellan kl 12.00-16.00. Uppbruten altandörr. 
 

Bandhagen  

• Sjösavägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 18-21/1. Krossat fönster. 

• Almnäsvägen, inbrott i villa ti 29/1 kl 13.23. Uppbrutet fönster. 

• Fågelstavägen, inbrott i lgh, to 31/1 mellan kl 09.00-22.00. Uppbruten balkongdörr. 

• Mosstenabacken, inbrott i lgh to 31/1 mellan kl 15.30-22.50. Uppbruten balkongdörr. 

 

Rågsved  

• Askersundsgatan, inbrott i lgh, lö 12/1 mellan kl 13.40-15.45.Uppbruten 
lägenhetsdörr. 

• Stövargatan, inbrott i lgh, to 31/1 mellan kl 15.45-18.00. Uppbrutet köksfönster. 
 

Hagsätra 

• Esplundagränd, försök till inbrott i radhus, ti 22/1 mellan kl 08.00-15.00. Krossat 
fönster. 

 

Örby 

• Sköldingevägen, inbrott i villa, någon gång mellan 30/12-1/1. Uppbrutet fönster. 

• Gamla Magelungsvägen, inbrott i villa, to 24/1 mellan kl 07.30-16.50. Uppbruten 
entrédörr. 

• Pilkrogsvägen, inbrott i villa, någon gång mellan 24-27/1. Krossat fönster. 


