Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev februari

Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden:
februari 2013
Totalt inbrott och inbrotts försök 15 st (41 st 2012)
Farsta
Farsta Strand
Larsboda
Runsätraäng
Bandhagen

5
3
0
0
1

Gubbängen
Svedmyra
Hökarängen
Tallkrogen
Fagersjö

2
0
1
0
0

Högdalen
Örby
Hagsätra
Sköndal
Rågsved

1
0
1
1
0

Hej Alla!
Då har en ny månad passerat och vi är redan en bit in i mars. Under februari månad gjordes 15
anmälningar (41st februari 2012) om inbrott och försök till inbrott i vårt närpolisområde. 11
av dessa anmälningar var inbrott i lägenhet, 3 försök till inbrott i lägenhet, 1 inbrott i villa. På
kartan är 12 inbrott/försök markerade, (jag vet inte varför inte alla 15 är markerade), adresser
finns på separat bilaga. Farsta och Farsta Strand var speciellt drabbade mellan den 17-25/2
med 8 anmälningar. Den 25:e greps 2 inbrottstjuvar och efter det har vi inte haft några

anmälda inbrott till dags dato. Tjuvarna kunde gripas tack vare ett vittne som ringde polisen
direkt och följde efter dem och lämnade positioner till polisen. Era iakttagelser är jätteviktiga!
Jag har skrivit om det tidigare men gör det igen. Är ni hemma och det ringer på dörren, visa
att ni är hemma på något vis. Titta ut genom ett fönster, eller ropa vid dörren. Om det är en
person som tänker göra inbrott skräms de iväg. Tjuvarna ringer oftast på först, och när ingen
öppnar tror de att det är tomt i bostaden.
Ett bostadsområde där klotter tas bort, trasiga fönsterrutor byts ut och där det allmänt hålls
god ordning ger ett tryggare och trivsammare boende.
Grannsamverkansutbildningar under våren. Den 7 mars (det finns fortfarande möjlighet
att anmäla sig) 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 Marianne Holmgren på telefonnummer 0736-29 78 90.
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.
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 2013-03-05

Farsta
• Molkomsbacken, inbrott i lgh, någon gång mellan 18-19/2. Uppbrutet fönster på
balkongen.
• Nykroppagatan, inbrott i lgh, må 18/2 mellan kl 12.30-13.30.
• Ekebergabacken, inbrott i lgh, onsd 20/2 mellan kl 07.30-09.10. Ytterdörr uppbruten.
• Ågesta Broväg, inbrott i lgh, to 21/2 mellan kl 17.00-19.00. Ytterdörr uppbruten.
• Lysviksgatan, inbrott i lgh, må 25/2 kl 20.49. Sönderslaget fönster.
Farsta strand
• Nordmarksvägen, inbrott i lgh, lö 23/2, mellan kl 19.45-22.20. Ytterdörr uppbruten.
• Glavagatan, försök till inbrott i lgh, må 25/2 mellan kl 17.50-18.00. Sten kastad
genom glasrutan i balkongdörr.
• Ullerudsbacken, inbrott i lgh, må 25/2. Krossad ruta i altandörr.
Sköndal
• Konditorsvägen, inbrott i villa, to 14/2 mellan kl 15.10-15.24. Krossad fönsterruta.
Hökarängen
• Lördagsvägen, inbrott i lgh, lö 11/2 mellan kl 12.35-18.10. Ytterdörr uppbruten.
Gubbängen
• Majrovägen, inbrott i lgh, ti 5/2 mellan kl 08.30-21.00. Balkongdörr uppbruten.
• Gubbängsvägen, försök till inbrott i lgh, må 25/2 mellan kl 14.30-19.00. Borrhål runt
lås i ytterdörr.
Högdalen
• Harpsundsvägen, försök till inbrott i lgh, må 11/2 kl 13.15.
Bandhagen
• Kallforsvägen, inbrott i lgh, to 7/2 mellan kl 08.00-13.20. Ytterdörr uppbruten.
Hagsätra
• Hagsätra Torg, inbrott i lgh mellan 23-24/2. Ytterdörr uppbruten.

