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

felkodning av anmälan.) 
 

Hej! 

Här kommer decembers månadsinformation.  

 

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december 

månad (26 st 2012).  

 

Som ni nog alla har förstått så har december månad präglats av en kraftig ökning av antalet 

inbrott, både vad gäller fullbordade sådana, men även försök. Första veckan var relativt lugn, 

vilket gjorde att vi hoppades på en lugn utveckling, då ju även novembers statistik var rätt 

positiv. Tyvärr blev det tvärtom och antalet sköt i höjden. Den kraftiga ökningen har inte 

drabbat bara Närpolisområdet Farsta, utan i stort sett hela Söderort har blivit drabbat. 

 

Bandhagen 3 Gubbängen 3 Rågsved 6 

Fagersjö 2 Hagsätra 2 Sköndal 9 

Farsta 5 Högdalen 2 Svedmyra 1 

Farsta Strand 1 Hökarängen 4 Tallkrogen 7 

Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 8 

 

 

  

      

      

   

      

    

  

  



Av anmälningarna under december månad var: 

 

Inbrott i villa   Inbrott i lägenhet 

Fullbordade: 17 st  Fullbordade: 19 st   

Försök: 9 st  Försök: 8 st 

 

Vid ett stort antal av inbrotten har man antingen krossat ett fönster alternativt brutit upp det 

eller brutit upp/försökt bryta upp altandörren eller krossat ett fönster i densamma. Se över era 

fönsterhakar och ev. fönster/altan/balkonglås. Se även över infästningarna i fönsterkarmen, 

så att inte den ger vika. 

 

Vid flera av inbrotten har man brutit sig in/försökt bryta sig in via ytterdörren. Som vi skrivit 

om tidigare är ett sätt att försvåra detta, att montera brytskydd på dörrkarmen längs med 

dörren, så att man inte kommer åt med brytverktygen.  

 

Normalt brukar de flesta inbrott ske dagtid medan man är på jobbet. Under den här perioden 

kan vi se en förskjutning till mer kvälls/nattetid, förmodligen p.g.a alla helger, då folk varit 

bortresta. I vissa fall har vi sett att det t.o.m varit så att någon varit hemma då inbrottet skett, 

vilket annars inte är så vanligt.  

 

Under denna period har det även gripits flera personer såsom misstänkta för inbrott. Vi får 

avvakta och se vad utfallet blir av detta. Förhoppningsvis kan det leda ända till åtal och dom, 

men framförallt att antalet inbrottsdrabbade hushåll minskar framöver. 

 

 

VIKTIGT!  
Ett tillvägagångssätt som vi observerat är att gärningspersonerna ofta har slängt in en sten 

genom ett fönster och därefter avvaktat för att se vad det gett för reaktion. Om det inte gett 

någon reaktion har man fortsatt och fullföljt inbrottet.  

Reagera direkt när ni hör något och hjälps åt att kontrollera vad det kan vara. Är eventuella 

personer som står och hänger ”behöriga” att vara där? Verkar något konstigt så tveka inte att 

ringa polisen. 

 

Vi vet att ni Grannsamverkare gör ett kanonjobb, fortsätt med det!  

 

Tveka inte heller att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott,  

vi behöver er hjälp.  

 

Pågående brott: 112 

Anmälan och tips: 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  

 

 

 

 

 

mailto:kut-soderort.stockholm@polisen.se
http://www.stockholm.se/felanmalan


Utbildning 

Under våren kommer vi åter att ha några utbildningstillfällen för nya kontaktombud inom 

Grannsamverkan. Den första går av stapeln: 

 

Datum: 13 februari   

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. 

 

Datum för övriga utbildningstillfällen återkommer vi med.  

 

Om du känner någon som vill starta upp en ny förening, tipsa dem gärna och be dem kontakta 

oss. 

 

 

 

Hälsningar 

 

Peter Aasa    Maria Sedman 

Inspektör/samverkansansvarig  Inspektör/samverkansansvarig 

Närpolisen Farsta    Närpolisen Farsta 

010-56 421 44    010-56 421 33 

0730-63 65 74   0730-63 65 73 

mejl: peter.aasa@polisen.se    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 

mailto:peter.aasa@polisen.se
mailto:maria.sedman@polisen.se
http://www.facebook.com/farstapolisen


Inbrott samt försök till inbrott i bostad (dec 2013) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

 Mosstenabacken inbrott, lägenhet tis 3/12 kl. 08.00-22.00  krossad ruta balkongdörr 

 Björksundsslingan försök, lägenhet tis 17/12 kl. 13.50-14.30  bortbruten låskolv dörr 

 Bandhagsplan försök, lägenhet fre 20/12 kl. 04.30-04.55  brytskador balkongdörr 

Fagersjö 

 Fiskmåsvägen inbrott, villa tis 17/12  uppbruten altandörr, undre 

    dörrspegel krossad 

 Skrattmåsvägen försök, villa ons 18/12 kl. 07.30-18.00  brytskador fönster 

Farsta 

 Lysviksgatan inbrott, lägenhet lör 7/12 kl. 18.00-20.10  uppbruten dörr 

 Nykroppagatan inbrott, lägenhet ons 11/12 kl. 07.00-16.47  ev. slunga 

 Värmlandsvägen inbrott, villa sön 1/12 kl. 19.00-fre 13/12 kl. 17.45 uppbrutet fönster 

 Färnebogatan inbrott, villa mån 23/12 kl. 01.55-02.05  krossat fönster 

 Farstavägen försök, villa mån 30/12 kl. 05.27  krossat fönster altandörr 

Farsta Strand 

 Ullerudsbacken inbrott, lägenhet mån 2/12 kl. 14.50-17.00  uppbruten balkongdörr 

Gubbängen 

 Getfotsvägen försök, lägenhet ons 18/12 kl. 13.00-16.30  brytmärken balkongdörr  

    samt fönster 

 Getfotsvägen försök, lägenhet ons 18/12 kl. 08.00-18.30  uppbruten balkongdörr 

 Kistvägen försök, lägenhet lör 21/12 – ons 25/12  märken fönster på balkong 

Hagsätra 

 Pålsbodagränd försök, lägenhet tis 3/12 kl. 00.00-18.00  brytskador dörrlås 

 Åmmebergsgatan inbrott, lägenhet mån 9/12 kl. 12.00-18.15  krossat fönster balkongdörr 

Högdalen 

 Skebokvarnsvägen inbrott, lägenhet mån 25/11 kl.12.00-mån 2/12 kl.17.20 dyrk?  

 Skebokvarnsvägen försök, lägenhet mån 23/12 kl. 10.00-lör 28/12 kl. 20.00 brytskador dörr 

Hökarängen 

 Lördagsvägen inbrott, lägenhet fre 13/12 kl. 07.00-13.00  uppbruten dörr? Slunga 

 Lördagsvägen inbrott, lägenhet fre 13/12 kl. 07.00-13.00  uppbruten dörr 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet tis 17/12 kl. 13.00-16.30  krossat fönster balkongdörr 

 Budbärarvägen inbrott, lägenhet fre 20/12 kl. 21.00-fre 27/12 kl. 07.00 uppbrutet fönster 

 

 

 



Rågsved 

 Ervallakroken  inbrott, lägenhet tors 12/12 kl. 16.00-16.05  uppbruten dörr 

 Bjursätragatan inbrott, lägenhet mån 16/12 kl. 10.30-14.00  uppbruten dörr 

 Askersundsgatan inbrott, lägenhet t.o.m. tis 17/12 kl. 22.20  uppbruten dörr 

 Bjursätragatan  inbrott, lägenhet mån 23/12 kl. 10.45-13.45  uppbruten dörr 

 Bjursätragatan inbrott, lägenhet mån 23/12 kl. 10.45-13.45  uppbruten dörr 

 Gökholmsbacken försök, lägenhet mån 30/12 kl. 00.23-00.28  krossat fönster 

Sköndal 

 Vinthundsvägen inbrott, villa tis 10/12 kl. 07.55-15.15  krossat fönster 

 Klenätvägen försök, villa mån 16/12 kl. 08.30-15.50  krossad altanruta, sönder- 

    bänt altandörrshandtag 

 Formbrödsvägen inbrott, villa mån 16/12 kl. 07.30-16.50  krossat fönster 

 Skönstaviks Allé inbrott, villa ons 18/12 kl. 07.45-17.10  krossat fönster 

 Skönstaviks Allé försök, villa tors 19/12 kl. 07.00-18.30  krossat fönster terrassdörr  

    samt annat fönster 

 Skönstaviks Allé försök, villa tors 19/12 kl. 08.00-17.00  krossat fönster balkongdörr  

    samt annat fönster 

 Gråhundsvägen inbrott, villa lör 21/12 kl. 19.00-19.30  krossat fönster 

 Pudelgränd inbrott, villa fre 20/12 kl. 15.00-sön 22/12 kl. 13.00 krossat fönster altandörr 

 Skalkvägen försök, villa mån 30/12 kl. 04.40-05.00  krossat fönster 

Svedmyra 

 Frimärksvägen inbrott, lägenhet tis 10/12 kl. 18.00-21.00  uppbrutet fönster 

Tallkrogen 

 Hägervägen inbrott, lägenhet sön 1/12 kl. 06.00-17.38  stulen nyckel 

 Maratonvägen inbrott, villa tis 10/12 kl. 07.00-17.15  uppbruten altandörr 

 Morkullsvägen försök, villa ons 18/12 kl. 19.50-20.10  krossat fönster altandörr 

 Maratonvägen försök, villa ons 18/12 kl. 19.24  krossat fönster balkongdörr 

 Hanvedsgatan inbrott, villa mån 23/12 kl. 12.00-fre 27/12 kl. 12.29  krossat fönster 

 Sandemarsvägen inbrott, villa sön 29/12 kl. 19.50-20.05  uppbrutet fönster 

 Lingvägen inbrott, villa fre 20/12 – sön 29/12 kl. 23.00 uppbrutet fönster 

Örby 

 Sköldingevägen inbrott, villa mån 2/12 kl. 05.30-17.00 uppbruten balkongdörr 

 G:a Huddingevägen inbrott, lägenhet lör 7/12 kl. 18.30-18.48 uppbrutet fönster 

 Helgestavägen inbrott, villa mån 9/12 kl. 10.00-21.30 ev. fönster 

 Västerljungsvägen inbrott, villa mån 16/12 kl. 08.30-15.00 trasig fönsterruta 

 Nävekvarnsvägen inbrott, villa fre 20/12 kl. 14.32 krossat fönster 

 G:a Huddingevägen inbrott, lägenhet tis 24/12 kl. 14.30-ons 25/12 kl. 03.20   via balkongdörr 

 Nävekvarnsvägen inbrott, villa tis 31/12 kl. 03.46-04.10 krossade fönster 

 Nävekvarnsvägen försök, villa mån 30/12 kl. 23.00-tis 31/12 kl. 10.00  
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