Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev juni

Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden:
juni 2013
Totalt 17 inbrott och inbrottsförsök (12 st 2012)
Farsta
Farsta Strand
Larsboda
Runsätraäng
Bandhagen

0
1
0
0
0

Gubbängen
Svedmyra
Hökarängen
Tallkrogen
Fagersjö

0
0
3
1
0

Högdalen
Örby
Hagsätra
Sköndal
Rågsved

2
0
0
8
2

Hej!
Här kommer juni månadsinformation. I juni anmäldes 17 inbrott och försök till inbrott i bostad
(12 st 2012). Av de 17 anmälningarna var 11 inbrott i lägenhet, 2 försök, 4 inbrott i villa/radhus.
Separat bilaga på adresserna.

Det lugnade ned sig rejält i vårt område sedan det gripits inbrottstjuvar vid två inbrott i Sköndal.
Det märks oftast skillnad direkt när vi lyckas gripa. Vår förhoppning är att det håller i sig. Fortsätt
vara uppmärksamma på personer och fordon som inte hör hemma i era områden, ring 114 14 och
lämna tips och alltid 112 vid pågående brott.
Efter genomläsning av alla anmälningar tänkte jag tipsa/påminna om några saker som vi säkert
skrivit om tidigare men som ändå är värt att ta upp igen.
•
•
•
•

Använd de lås ni har till bostaden när åker bort och håll även dörren låst när ni är hemma
Montera kåpa över låsvredet för att förhindra att ”slunga” används (verktyg som förs in
via brevinkastet på lägenhetsdörrar)
Undvik att ha stora summor kontanter hemma
Nu när det är varmare ute är det många som har sovrumsfönster öppna, om man bor på
nedre botten/markplan. Det finns fönsterlås med vädringsfunktion att montera

Det är fortsatt en hel del fickstölder i och runt omkring våra centrumanläggningar och på
bussar/tunnelbanan. Förvara värdesaker helst i en innerficka försedd med blixtlås. Skydda din
bankomatkortskod vid uttag eller betalning i affärer.
Trevlig helg!

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.
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.
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 2013-07-05

Farsta Strand
• Nordmarksvägen, inbrott i lgh, lä 29/6 kl 23.00. Ytterdörr uppbruten.
Sköndal
• Mandelbrödsvägen, inbrott i lgh, fre 14/6 kl 07.30-16.00.Ytterdörr uppbruten.
• Mandelbrödsvägen, inbrott i lgh, fre 14/6. Ytterdörr uppbruten.
• John Nordströms väg, fre 21/6 kl 04.00. Via fönster.
• Vinthundsvägen, inbrott i radhus, någon gång mellan 25-30/6. Glas i altandörr krossat.
• Dalbrobranten, försök till inbrott i lgh, onsd 26/6 kl 02.35. Via fönster.
• Småkaksgränd, inbrott i villa/radhus, onsd 26/6 kl 02.30. Via fönster.
• Nell Waldens väg, inbrott i lgh, lö 29/6 kl 00.12-02.45.
• Nils Brincks väg, inbrott i villa/radhus, lö 29/6 kl 03.45.
Hökarängen
• Stadsbudsvägen, inbrott i lgh, to 13/6 kl 11.00-16.40. Ytterdörr uppbruten.
• Stadsbudsvägen, inbrott i lgh, to 13/6 kl 07.30-18.20.
• Pepparvägen, inbrott i lgh, någon gång under tiden 17-20/6. Ruta krossad i
balkongdörr.
Tallkrogen
• Kaggeholmsvägen, inbrott i lgh, någon gång under tiden 7-9/6. Ytterdörr uppbruten.
Högdalen
• Vrenavägen, inbrott i lgh, lö 8/6 kl 17.30.
• Önskehemsgatan, försök till inbrott i lgh, någon gång under tiden 17-18/6. Brytskador
på brevinkast.
Rågsved
• Vallhornsgatan, inbrott i lgh, onsd 5/6 kl 10.00-12.50. Ytterdörr uppbruten.
• Gillerbacken, inbrott i lgh, onsd 19/6 kl 11.30-15.00.Ytterdörr uppbruten.

