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Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: 
maj 2013 
Totalt 15 inbrott och inbrottsförsök  (18 st 2012) 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
Hej! 
 
Under maj fram till och med den 29:e har det gjorts 15 anmälningar. 5 inbrott i villa/radhus 
och 3 försök till inbrott, 4 inbrott i lägenhet och 2 försök till inbrott. I maj månad har Sköndal 
varit mest utsatt för inbrott. Se separat bilaga med adresser. 
 

Farsta 2 Gubbängen 2 Högdalen 0 
Farsta Strand 1 Svedmyra 1 Örby 0 
Larsboda 0 Hökarängen 3 Hagsätra 0 
Runsätraäng 0 Tallkrogen 2 Sköndal 5 
Bandhagen 0 Fagersjö 0 Rågsved 0 



Vid genomläsning av alla anmälningar såg jag två anmälningar där man kan misstänka att 
tjuven använts sig av en sk ”slunga” vid lägenhetsinbrott. En slunga är ett verktyg som 
stoppas in via brevinkastet och som man sedan låser upp låsvredet med. Det blir då ingen 
åverkan på låset, däremot kan brevinkastet få skador. Tips, om man inte har ett sjutillhållarlås, 
som låses när man inte är hemma, kan man montera en kåpa för låsvredet som hindrar en 
eventuell inbrottstjuv att kunna låsa upp låset med hjälp av en slunga. Och så klart, fälla ned 
den om det redan finns en kåpa monterad. 
 
Alla ni som är med i Grannsamverkan vet vid det här laget att det är svårt att gripa 
inbrottstjuvar. Inbrotten går så fort och oftast har inte någon sett eller hört något. Därför är det 
extra roligt att läsa att en inbrottstjuv gripits tack vare att en granne blev misstänksam när han 
såg en man gå runt grannens hus. Grannen larmade polisen och inbrottstjuven kunde gripas 
inne i huset. Ni gör skillnad! 
 
Annat som hänt i vårt närpolisområde under månaden. Det är fortsatt ganska många 
fickstölder i våra centrumanläggningar. Vi skrev om det i förra månadsutskicket men det finns 
anledning att påminna igen vart man förvarar sina värdesaker när man är ute och handlar. 
Försök att använda en innerficka med dragkedja om möjligt. Vid ett tillfälle har den 
brottsdrabbade fått klet på sina kläder och i samband med att han får hjälp att torka bort kletet 
har plånboken tillgripits. 
 
En äldre kvinna blev uppringd av en man som utgav sig för att vara polis och som ville 
komma hem till henne och se hur hon förvarade sina pengar. Kvinnan avböjde besöket. Man 
ska INTE låta någon komma hem till sig för att undersöka hur man förvarar värdesaker eller 
släppa in någon som vill komma in och undersöka element, ventilation eller annat om man 
inte själv har avtalat tid med firma eller fastighetsskötare. 
 
Med anledning av de oroligheter som drabbat Söderort senaste tiden vill vi uppmana till 
att om möjligt röra er mera ute i era områden än vad ni kanske brukar göra. Fler vuxna ute har 
visat sig ha en god effekt på oroligheterna. Man kan gå ihop i närområdet och vandra 
tillsammans eller söka upp organiserade nattvandringar via skolor, stadsdelarna, föreningar 
mm. 
 
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. 
  
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 
 
Farsta 2013-05-29 



 

Farsta 

• Lysviksgatan, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 1-5/5. Uppbruten balkongdörr. 

• Forshagagatan, inbrott i lgh, fr 17/5 kl 11.00-15.00. 
 

Sköndal 

• Boxergränd, inbrott i radhus, fre 10/5 kl 16.10. Ytterdörr uppbruten. 
• Lapphundsgränd, inbrott i radhus, må 13/5 kl 11.00-13.00. Fönster krossat i altandörr. 

• Mazarinvägen, försök till inbrott i villa/radhus, fre 17/5 kl 11.15. Källarfönster krossat. 

• Gråhundsvägen, försök till inbrott i vila/radhus, to 23/5 kl 11.35-11.50. Fönster bredvid 

altandörr krossat. 

• Bagargränd, inbrott i villa/radhus, må 27/5 kl 22.21. Uppbrutet källarfönster. 
 

Hökarängen 

• Russinvägen, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 30/4-3/5. Brytmärken vi dörrlås. 

• Måndagsvägen, inbrott i lgh, må 23/5. 

• Måndagsvägen, inbrott i lgh, må 23/5 kl 06.45-15.15. 
 

Gubbängen 

• Victor Balcks väg, inbrott i villa, någon gång mellan 30/4-7/5. Fönster krossat. 

• Lemmings väg, inbrott i villa, to 16/5 kl 10.30-15.00. Fönster krossat. 
 

Tallkrogen 

• Polovägen, inbrot i villa/radhus, må 6/5 kl 10.15. Uppbrutet fönster. 

• Olympiavägen, försök till inbrott i villa/radhus, to 16/5 kl 22.40. Brytmärken på altandörr. 
 

Svedmyra 

• Postiljonvägen, inbrott i lgh, någon gång mellan 17/4-7/5. Ytterdörr uppbruten. 


