Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev september

Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: september 2013
Inbrott och inbrotts försök.
Totalt: 20st (14 st 2012)
Bandhagen
Fagersjö
Farsta
Farsta Strand
Farstanäset

2
0
2
0
0

Gubbängen
Hagsätra
Högdalen
Hökarängen
Larsboda

1
0
1
5
1

Rågsved
Sköndal
Svedmyra
Tallkrogen
Örby

2
1
1
3
1

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex.
felkodning av anmälan.)

Hej!
Här kommer septembers månadsinformation.
Det gjordes 20 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under september
månad (14 st 2012).
Trots en ökad tendens sedan början av 2013 kan man se att inbrottskurvan har planat ut de
sista två månaderna. Jämfört fram till och med september 2012 har det däremot varit en
markant minskning. Även sett i förhållande till hela Söderort, (dvs även Globen samt
Skärholmens närpolisområden) ligger Farsta lägst till antalet, vilket är en trend som håller i
sig från föregående år.

Av anmälningarna under september månad var:
Inbrott i villa
Fullbordade: 1 st
Försök:
2 st

Inbrott i lägenhet
Fullbordade: 13 st
Försök:
4 st

Vid de flesta inbrotten har man brutit sig in via ytterdörren. Ett sätt att försvåra detta är att
montera på brytskydd på dörrkarmen längs med dörren, så att man inte kommer åt med
brytverktygen.
Vi har också några inbrott där ingångsvägen troligtvis har varit genom att man använt sig av
en s.k. ”slunga” via brevinkastet. Ett sätt att förhindra ingång med slunga, är att montera en
låskåpa över låsvredet. Även att låsa extralåset då du inte är hemma förhindrar detta
tillvägagångssätt.
Vi har även fått indikationer på att gärningsperson/er tagit sig in i lägenheter via hustak och
därefter via balkonger. Se därför över lås på fönster samt balkongdörrar och lämna aldrig
dessa öppna då ingen är hemma.
VIKTIGT!
Nu är hösten här och det blir mörkare allt tidigare på dagen, vilket gör att inbrottstjuven har
skydd av mörkret och lättare kan se om ingen är hemma. Ha ett extra vakande öga på vilka
som rör sig i området och prata med grannar.
Tveka inte heller att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott,
vi behöver er hjälp.
Pågående brott:
Anmälan och tips:

112
114 14

Tips kan även mejlas 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.
Tfn:
08-651 00 00
Hemsida:
www.stockholm.se/felanmalan

Utbildning
Under hösten kommer vi att ha 3 st utbildningstillfällen för blivande kontaktombud inom
Grannsamverkan. Även befintliga kontaktombud som behöver uppdatera sina kunskaper är
välkomna att deltaga. Först till kvarn…
Datum: 24 okt, 21 nov eller 16 dec
Plats: Närpolisen Farsta, Storforsplan 36, 8 tr
Tid:
Kl. 18.00- ca 19.30
Inventera behovet inom er förening och hör av er så snart som möjligt med antal deltagare för
respektive datum.
Om du känner någon som vill starta upp en ny förening, tipsa dem gärna och be dem kontakta
oss.

Hälsningar
Peter Aasa
Inspektör/samverkansansvarig
Närpolisen Farsta
010-56 421 44
0730-63 65 74
mejl: peter.aasa@polisen.se

Maria Sedman
Inspektör/samverkansansvarig
Närpolisen Farsta
010-56 421 33
0730-63 65 73
mejl: maria.sedman@polisen.se

Gå gärna in på Farstapolisens facebooksida och få mer information om vad som händer i området.
www.facebook.com/farstapolisen

Inbrott samt försök till inbrott i bostad
Adress

Brott

Tidpunkt

Tillvägagångssätt

Bandhagen
Kallforsvägen
Kallforsvägen

inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet

tis 17/9 kl. 09.30-20.00
tis 17/9 kl. 09.00-19.45

uppbruten dörr
uppbruten dörr

Farsta
Sjöskumsvägen
Molkomsbacken

inbrott, lägenhet
försök, lägenhet

sön 1/9 kl. 12.00-mån 2/9 kl. 12.00
tis 17/9 kl. 05.30-13.20

krossat balkongfönster
färgavskrap dörrkarm

Gubbängen
Cirkelvägen

försök, lägenhet

mån 9/9 kl. 08.00-18.00

brytskador dörr

Högdalen
Skebokvarnsvägen

inbrott, lägenhet

tis 24/9 kl. 09.00-17.05

uppbruten dörr

Hökarängen
Stadsbudsvägen
Stadsbudsvägen
Piprensarvägen
Piprensarvägen
Hauptvägen

inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
försök, lägenhet

mån 9/9 kl. 07.00-14.15
mån 9/9 kl. 08.30-16.00
tors 19/9 kl. 08.00-15.00
tors 19/9 kl. 05.25-17.00
lör 27/7 – fre 27/9 kl. 16.30

slunga?
Ev. tak via balkong
uppbruten dörr
slunga?
brytmärken dörr

Larsboda
Brattforsgatan

inbrott, lägenhet

lör 31/8 kl. 20.30- sön 1/9 kl. 02.35

uppbruten dörr

Rågsved
Gillerbacken
Gillerbacken

inbrott, lägenhet
försök, lägenhet

tis 3/9 kl. 11.45-18.30
mån 23/9 kl. 10.00-17.00

uppbruten dörr
brytskador brevinkast

Sköndal
Mandelbrödsvägen

inbrott, lägenhet

tis 12/9 kl. 08.00-16.50

slunga?

Svedmyra
Oppundavägen

inbrott, lägenhet

ons 25/9 kl. 10.30-15.30

uppbruten dörr

Tallkrogen
Pärkspelsvägen
Hägervägen
Pärkspelsvägen

försök, villa
inbrott, lägenhet
inbrott, villa

mån 2/9 kl. 15.45
källardörr
ons 18/9 kl. 07.50-15.50
uppbruten dörr
lör 28/9 kl. 15.45- sön 29/9 kl. 03.30 uppbrutet fönster

Örby
Lästringevägen

försök, villa

tors 19/9 kl. 09.00

glaskross källarfönster

