Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev augusti

Hej, här kommer oktober månads infoblad. Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden:
augusti 2013
Totalt 20 inbrott och inbrottsförsök (0 st 2012)
Farsta
Farsta Strand
Larsboda
Runsätraäng
Bandhagen

1
0
0
0
0

Gubbängen
Svedmyra
Hökarängen
Tallkrogen
Fagersjö

1
0
7
1
0

Högdalen
Örby
Hagsätra
Sköndal
Rågsved

0
0
1
4
5

Hej!
Här kommer augusti månadsinformation. Det gjordes 20 anmälningar om inbrott och försök till
inbrott i bostad (9 st 2012). De gröna markeringarna på kartan överensstämmer inte med antalet
anmälningar av olika anledningar, tex felkodning av anmälan.

Av de 20 anmälningarna var 4 inbrott i villa, 1 försök, 9 inbrott i lägenhet och 6 försök. Det är
varierande ingångsvägar via krossade fönsterrutor och uppbrutna ytterdörrar, se bilaga med
drabbade adresser. Vi har även sett några inbrott där ingångsvägen troligtvis har varit genom att
man använt sig av sk ”slunga”. De första tecknen på att slunga användes kom tidigare i år och det
verkar som om det moduset fortsätter.
Ett sätt att förhindra ingång med slunga är att montera en låskåpa på låsvredet.
Det här blir mitt sista utskick, jag börjar på annan tjänst 1 oktober. Jag vill tacka för trevligt
samarbete med Er. Peter Aasa är kvar och Maria Sedman kommer i fortsättningen att arbeta
tillsammans med Peter. De återkommer med datum för Grannsamverkansutbildning så snart de är
klara med planeringen.
VIKTIGT! Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, vi
behöver er hjälp. Tips och anmälan görs på telefonnummer 114 14 och vid pågående brott ring
112. Tips kan även mailas till: kut-soderort.stockholm@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 klotter, trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunnslock mm i ert område kan ni
anmäla detta till Stockholms Stads felanmälan. Antingen genom att ringa 08-651 0000 eller via
deras hemsida, www.stockholm.se/felanmalan.
Hälsningar
Britt-Marie Kornsäter
Peter Aasa
Inspektör/samverkansansvarig
Närpolisen Farsta, tel 010-56 42133, 0730-636574
Mail peter.aasa@polisen.se
Farsta 2013-09-05

Farsta Strand
•

Nykroppagatan, försök till inbrott i lgh, ti 6/8 kl 06.30-11.00. Gm har försökt bända loss
brevinkastet.

Sköndal
•

Boxergränd inbrott i radhus, någon gång under tiden 27/7-2/8. Två fönsterrutor krossade
troligtvis med en sten.

•

Thorsten Levenstams väg, inbrott i lgh, någon gång under tiden 11-12/8. Uppbrutet fönster.

•

Pirogvägen, inbrott i villa, fredagen 23/8 kl 10.00-12.10. Krossat källarfönster.

•

Pirogvägen, inbrott i villa, to 29/8 kl 09.15-14.30. Källarfönster krossat med en sten.

Hökarängen
•

Piprensarvägen, inbrott i lgh, fre 2/8 kl 13.11. Ytterdörr uppbruten.

•

Piprensarvägen, inbrott i lgh, fre 2/8 kl 10.55-13.15. Via balkongdörr.

•

Kontoristvägen, försök till inbrott i villa, fre 2/8 kl 21.45-22.15. Brytskador på fönster och
dörrkarm.

•

Russinvägen, inbrott i lgh, må 5/8 kl 10.30-18.30. Ytterdörr uppbruten.

•

Konsolvägen, försök till inbrott i lgh, to 8/8 kl 23.00.

•

Fredagsvägen, inbrott i lgh, to 15/8 kl 09.14-12.10. Troligtvis genom att använda en sk
låsslung, se mer i info brevet.

•

Hauptvägen, inbrott i lgh, mån19/8 kl 10.00-12.00.

Gubbängen
•

Försök till inbrott i lgh, to 22/8 kl 08.00-17.00. Skador på ytterdörr.

Tallkrogen
•

Herrhagsvägen, inbrott i villa, fre 16/8 kl 07.00-15.30. Altandörr på övervåning uppbruten.

Rågsved
•

Bäverbäcksgränd, inbrott i lgh, någon gång mellan 2-3/8. Ytterdörr uppbruten.

•

Bjursätragatan, inbrott i lgh, fre 9/8 kl 20.30-23.30. Ytterdörr uppbruten.

•

Ervallakroken, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 10-11/8. Skador på ytterdörr.

•

Bjursätragatan, inbrott i lgh, lö 17/8 kl 17.00-23.00. Balkongdörr uppbruten.

•

Stövargatan, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 24-25/8. Skador på ytterdörr.

Hagsätra
•

Kilsmogatan, försök till inbrott i lgh, någon gång mellan 1/6-18/8. Skador på brevinkastet.

