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Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: 
juli 2013 
Totalt 13 inbrott och inbrottsförsök  (14 st 2012) 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Hej!  

 
Det gjordes under juli månad 13 anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad. 7 inbrott i 
villa, 3 inbrott i lägenhet och 2 försök till inbrott. Inbrotten har varit spridda över vårt område. 
 

 

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



Vid ett tillfälle kunde en inbrottstjuv gripas tack vare att en alert granne. Grannen var ute på sin 
tomt och hörde glaskross från grannen. Grannen larmade polisen. Polisen fick signalement och 
kunde gripa inbrottstjuven en bit från brottsplatsen. 
 
Det finns inte bifogat någon adress lista i detta utskick. Däremot vill vi uppmärksamma er att vi 
har haft 12 anmälningar om inbrott och inbrottsförsök i bostad under tiden 1-13 augusti. Värst 
drabbat har Hökarängen varit med 5 inbrott och 1 försök. 
 
Fortsätt att 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. 
 

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. 
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