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Farsta närpolisområde 
 
 
 
Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: 
mars 2013 
Totalt inbrott och inbrotts försök 12 st (37 st 2012) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej! 
 
Under mars månad hade vi 12 anmälningar om inbrott och försök till inbrott (37 under samma 
period förra året). Den här månaden har samtliga anmälningar rört lägenheter, 7 fullbordade 
inbrott och 5 försök till inbrott i lägenhet. I stort sett samtliga ärenden har tjuven/tjuvarna tagit 
sig in genom att bryta upp ytterdörr. De flesta inbrotten sker på dagtid. Adresser i separat 
bilaga. 

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



 
Det jag kunde konstatera när jag läste igenom anmälningarna var att ett inbrott avbröts i och 
med att ett vittne, granne, reagerade och ringde polisen direkt. Vi hann inte fram och gripa 
tjuvarna men de kunde heller inte genomföra inbrottet. 
I ett annat fall hörde ett vittne konstiga ljud från trapphuset men tänkte inte mer på det och 
senare upptäcktes att ett inbrott skett hos grannen. Jag menar INTE att ni ska ut och gripa 
inbrottstjuvar, men reagera, titta ut en extra gång och ring polisen, då har vi i alla fall 
möjligheter att skicka bilar för att kontrollera upp om det är något som är på gång. 
 
Från och med mars finns ett nytt informationsnummer att ringa, 113 13. Tjänsten är 
tillgänglig dygnet runt och ska vara ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och 
centrala myndigheter i sin kriskommunikation till allmänheten. Dit kan allmänheten ringa för 
att både få och lämna information om tex en större storm, översvämning eller allvarlig olycka. 
 
AKTUELLA TELEFONNUMMER/LARMNUMMER 

• 112 ringer man i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö 
• 114 14 ringer man i icke akuta fall när man vill komma i kontakt med Polisen 
• 113 13 ringer man när man vill få eller lämna information om en allvarlig olycka eller 

kris i samhället. 
 
Grannsamverkansutbildning under våren. Vi har ett tillfälle kvar som det ser ut nu. Det 
kommer att bli den 18 april kl 18.00 på polisstationen, Storforsplan 36. Vet du någon som vill 
gå? Anmälan görs till Marianne Holmgren på nummer 0736-29 78 90. 
 
Ring alltid 112 om ni bevittnar pågående brottslighet! 
114 14 när ni vill lämna tips eller göra en anmälan som inte är av akut karaktär, eller 
lämna tips via e-post: kut-soderort@polisen.se 
 
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 42133, 0730-636574  
Mail peter.aasa@polisen.se   
 
www.facebook.com/farstapolisen  
 
Farsta 2013-04-04 



 

Farsta 

• Molkomsbacken, försök till inbrott i lgh, någon gång under tiden 19/2-5/3. Små jack i 
låset. 

• Nykroppagatan, inbrott i lgh, onsd 27/3 mellan kl 12.00-17.00. Ytterdörr uppbruten. 
• Ågesta Broväg, försök till inbrott i lgh, lö 30/3 kl 21.00. Brytmärken på ytterdörr. 

 
Farsta strand 

• Ullerudsbacken, försök till inbrott i lgh, någon gång under tiden 1/2 - 12/3. 
Brytmärken på låset. 

 
Hökarängen 

• Fredagsvägen, inbrott i lgh, mellan 13-14/3. 
• Tobaksvägen, inbrott i lgh, to 21/3 mellan kl 11.30-18.20. 
• Tobaksvägen, inbrott i lgh, to 21/3 mellan kl 11.30-18.20. Ytterdörr uppbruten 

 
Gubbängen 

• Getfotsvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 18-31/3. Uppbruten balkongdörr. 
 
Svedmyra 

• Jönåkersvägen, inbrott i lgh, fre 15/3 mellan kl 11.00-12.50.Ytterdörr uppbruten. 
 

Bandhagen 
• Kallforsvägen, inbrott i lgh, onsd 27/3 mellan kl 12.00-14.00. Ytterdörr uppbruten. 

 
Rågsved 

• Bäverbäcksgränd, försök till inbrott i lgh, ti 26/3 mellan kl 11.30-17.00. Brytmärken 
på låset. 
 

Hagsätra 
• Lillhagsvägen, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 1/12-12 – 8/3. Brytmärken 

på fönster. 


