Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev april

Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden:
april 2013
Totalt inbrott och inbrotts försök 14 st (13 st 2012)
Farsta
Farsta Strand
Larsboda
Runsätraäng
Bandhagen

1
1
0
1
1

Gubbängen
Svedmyra
Hökarängen
Tallkrogen
Fagersjö

2
1
3
0
1

Högdalen
Örby
Hagsätra
Sköndal
Rågsved

1
1
0
1
1

Hej!
April månad har passerat. Vi hade 14 anmälningar om inbrott och försök till inbrott i
villa/radhus och lägenhet (13 anmälningar 2012). 7 inbrott i lägenhet, 4 försök till inbrott i
lägenhet, 2 inbrott i villa/radhus och 1 försök till inbrott. Adresser i separat bilaga.
Tänk på att stänga balkongdörren när ni inte är hemma, även om man bor 1 trappa upp i

fastigheten. I en anmälan har tjuven klättrat upp via en lampa på fasaden och sedan gått in
genom balkongdörren som stod på glänt. Hör ni ljud från trapphuset eller annat som ni tycker
bryter det vanliga mönstret, titta efter direkt och ring polisen. Vid två inbrott hade grannarna
hört smällar och brak från trapphuset men inte reagerat vidare på det.
Annat som hänt under månaden är att vi har haft ganska många fickstölder. De flesta sker i
våra centrumanläggningar och på bussar/tunnelbanan. Fickstölderna drabbar både unga och
gamla och är svåra att jobba mot. Oftast vet man inte hur man blivit av med plånbok,
mobiltelefon mm utan upptäcker det när man tex ska betala i en affär eller kommer hem. Tips
är att ha plånboken, mobiltelefonen mm i en innerficka, gärna försedd med dragkedja.
Frågan om ytterligare Grannsamverkansutbildning kom upp på årsmötet i april. Vi har
därför bestämt att ha en utbildning den 30 maj kl 18.00 här på närpolisstationen i
Farsta. Anmälan görs till Marianne Holmgren på nummer 0736-29 78 90.
På gång i vårt närpolisområde under maj:
• 18 maj- Rågsvedsdagen kl 11.00-16.00
• 25 maj- Hökarängsdagen kl 11.00-16.00
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.
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 2013-05-07

Farsta
• Ölmevägen, inbrott i lgh, to 25/4 kl 12.00-13.30. Ytterdörr uppbruten.
Farsta strand
• Brunskogsbacken, inbrott i lgh, må 8/4 kl 13.30. Ytterdörr uppbruten.
Runsätraäng
• Stortorpsvägen, inbrott i villa, någon gång mellan 5-7/4. Fönster uppbrutet.
Fagersjö
• Skrattmåsvägen försök till inbrott i villa/radhus, lö 20/4 kl 22.50. Försökt bryta upp
altandörr.
Hökarängen
• Söndagsvägen, inbrott i villa/radhus, någon gång under tiden 2/3-13/4. Fönster
uppbrutet.
• Pepparvägen, inbrott i lgh, onsd 3/4 kl 08.00-16.30.
• Russinvägen, inbrott i lgh, fre 19/4 kl 13.00-17.04. Ytterdörr uppbruten.
Gubbängen
• Getfotsvägen, inbrott i lgh, ti 16/4 kl 09.00-13.30. Ytterdörr uppbruten.
• Panelvägen, inbrott i villa/radhus, onsd 24/4 kl 08.30-16.50. Stenar inkastade genom
ett fönster.
Svedmyra
• Postiljonsvägen, inbrott i lgh, to 18/4 kl 07.45-16.50. Ytterdörr uppbruten.
Högdalen
• Trollesundsvägen, försök till inbrott i lgh, fre 12/4. Brytmärken vid låset.
Bandhagen
• Mosstenabacken, försök till inbrott i lgh, någon gång under tiden ca 4/3-13/4. Försökt
bryta upp altandörr.
Rågsved
• Askersgatan, inbrot i lgh, ti 30/4 kl 09.00-15.30. Skador vi ytterdörrens lås.
Örby
• Årdalavägen, inbrott i villa/radhus, lö 20/4 kl 21.45-22.28. Uppbrutet fönster.

