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

felkodning av anmälan.) 

 

Hej! 

Här kommer januari månadsinformation.  

 

Det gjordes 25 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under januari månad 

(22 st 2013).  

 

Efter den kraftiga ökning som skedde under december månad har antalet anmälningar sjunkit 

rätt markant, trots att det fortfarande är något fler än motsvarande månad 2013.  

Dels är jul och nyårshelgen över och folk är hemma på ett annat sätt. Dels har det gripits 

inbrottstjuvar, vilket också kan avspegla sig i statistiken. 

 

 

Bandhagen 2 Gubbängen 3 Rågsved 1 

Fagersjö 1 Hagsätra 1 Sköndal 4 

Farsta 0 Högdalen 0 Svedmyra 2 

Farsta Strand 0 Hökarängen 8 Tallkrogen 2 

Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 1 

 

 

  

      

      

   

      

    

  

  



Av anmälningarna under januari månad var: 

 

Inbrott i villa   Inbrott i lägenhet 

Fullbordade: 8 st  Fullbordade: 13 st   

Försök: 1 st  Försök: 3 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 därför 

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 

 

Vi har även återigen ett par 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. 

 

VIKTIGT!  
Vi vill återigen påminna om det som vi skrev om i förra månadsutskicket där ett 

tillvägagångssätt som vi observerat är att gärningspersonerna ofta 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.  

 

Vi har också tillfällen där gärningspersoner ringer på lägenheter i en trappuppgång för att se 

om någon är hemma/reagerar. Därefter genomför man inbrott. 

 

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? Ha ett extra vakande öga på vilka som 

rör sig i området och prata med grannar. Verkar något konstigt så tveka inte att ringa polisen. 

 

Vi vill även passa på att varna för personer som utger sig för att vara från exempelvis 

Fastighetsbolag som ska kontrollera element eller liknande eller Hemtjänsten som ska utföra 

något uppdrag. Då man släppt in dessa personer i sin bostad har man senare upptäckt att man 

blivit bestulen på värdesaker. Släpp inte in personer som inte har annonserat sitt besök i 

förväg och också kan uppvisa giltig legitimation.  

 

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


Inbrott samt försök till inbrott i bostad (jan 2014) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

 Mosstenabacken inbrott, lägenhet tis 31/12 kl. 18.00-ons 1/1 kl. 14.00 uppbruten balkongdörr 

 Kallforsvägen försök, lägenhet tis 31/12 kl. 20.00-ons 1/1 kl. 14.00 krossat fönster 

Fagersjö 

 Havsörnsvägen inbrott, lägenhet lör 4/1 kl. 03.45 - 04.15  nyckel?  

Gubbängen 

 Gubbängsvägen inbrott, villa lör 4/1 kl. 10.00 – 18.00  krossat fönster altandörr 

 Bordsvägen inbrott, lägenhet lör 11/1 kl. 15.00-tis 14/1 kl. 08.00 uppbrutet fönster balkong 

 Knektvägen försök, lägenhet ons 29/1 kl. 09.00-16.30  brytmärken dörr 

Hagsätra 

 Hovstagränd inbrott, lägenhet ons 22/1 kl. 08.30-17.45  uppbruten dörr 

Hökarängen 

 Skönstaholmsvägen inbrott, villa tors 2/1 kl. 06.30-07.00  uppbruten källardörr 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet mån 13/1 kl. 06.30-14.10  uppbruten dörr 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet mån 13/1 kl. 06.30-14.10  uppbruten dörr 

 Hovmästarvägen inbrott, lägenhet fre 10/1 – ons 15/1   uppbruten balkongdörr 

 Måndagsvägen inbrott, lägenhet ons 29/1 kl. 06.30-18.45  inga brytmärken, slunga? 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet ons 29/1 kl. 08.30-tors 30/1 kl. 00.45 inga brytmärken, slunga? 

 Tobaksvägen inbrott, lägenhet mån 20/1 kl. 08.00-ons 29/1 kl. 23.45 uppbrutet fönster, upp- 

    bruten balkongdörr 

 Tobaksvägen inbrott, lägenhet ons 29/1 kl. 15.20 - 21.00  uppbrutet fönster 

Rågsved 

 Bjursätragatan inbrott, lägenhet 22/12 kl. 10.00-ons 22/1 kl. 08.30 uppbrutet fönster, bryt- 

    skador balkongdörr samt 

    krossat fönster balkongdörr 

Sköndal 

 Boxergränd försök, villa tis 31/12 kl. 08.00-ons 1/1 kl. 11.00 krossat fönster 

 Semmelvägen inbrott, villa lör 28/12 kl. 07.00-fre 3/1 kl. 19.35 uppbrutet fönster 

 Jönåkersvägen inbrott, lägenhet tors 9/1 kl. 10.50 - 13.20  uppbruten dörr 

 Kexvägen inbrott, villa mån 27/1 kl. 10.50 - 11.07  krossat fönster altandörr 

Svedmyra 

 Herrhagsvägen inbrott, villa tis 31/12 kl. 14.00-ons 1/1 kl. 16.30 uppbruten altandörr 

 Jönåkersvägen försök, lägenhet mån 6/1 kl. 17.45  krossat fönster balkongdörr 

 

 

 



Tallkrogen 

 Diskusvägen inbrott, villa mån 30/12 – 2/1 kl. 17.36  krossat fönster 

 Arbottnavägen inbrott, villa tors 9/1 kl.18.30 - 19.40  krossat fönster  

Örby 

 G:a Huddingevägen inbrott, villa lör 4/1 kl. 03.30 - 04.26  krossat fönster 
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