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Polismyndigheten i Stockholms län
Söderorts polismästardistrikt
Farsta närpolisområde

Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev mars

Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014
Inbrott och inbrottsförsök i bostad
Totalt: 31 st (12 st 2013)
Bandhagen
Fagersjö
Farsta
Farsta Strand
Farstanäset

3
0
5
1
0

Gubbängen
Hagsätra
Högdalen
Hökarängen
Larsboda

0
1
3
5
1

Rågsved
Sköndal
Svedmyra
Tallkrogen
Örby

2
4
3
2
1

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

Hej!
Här kommer mars månadsinformation.
Tyvärr ser vi att antalet anmälda bostadsinbrott har ökat igen under mars månad och jämför man
med samma månad 2013 är det en väldigt kraftig ökning. Tittar man på inbrotten totalt i Söderort
under mars månad, har vi dock trots allt lägst antal anmälda inbrott.

Sida 2 av 3

Av anmälningarna under mars månad var:
Inbrott i villa
Fullbordade: 6 st
Försök:
2 st

Inbrott i lägenhet
Fullbordade: 19 st
Försök:
4 st

Vid de flesta av inbrotten har man brutit sig in/försökt bryta sig in via ytterdörren.
Ett sätt att försvåra detta är att montera brytskydd på dörrkarmen längs med dörren, så man inte kommer åt
med brytverktygen.

Vid många av inbrotten har man antingen krossat ett fönster alt. brutit upp det eller brutit
upp/försökt bryta upp altan/balkongdörren eller krossat ett fönster i densamma.
Se över era fönsterhakar och ev. fönster/altan/balkonglås. Se även över infästningarna i karmen, så att inte den
ger vika.

Tillvägagångssättet att använda sig av en s.k. ”slunga” via brevinkastet har återigen ökat. Ett sätt att
förhindra ingång med slunga är att montera en låskåpa över låsvredet. Även att låsa extralåset då ingen är
hemma, förhindrar detta tillvägagångssätt.

VIKTIGT!
Snart är påsken här och många reser bort. Informera grannarna om resan och om vilka som ev. ska
ha tillgång till ert hem under tiden. Hjälp varandra att ha uppsikt över boendet och parkera t.ex. bilen
på grannens uppfart, lägg soppåsen i soptunnan, töm brevlådan m.m.
Då vi under denna period har sett en uppgång av antalet fall då slunga har använts, vill vi trycka extra
mycket på att man använder sig av sin låskåpa. Har man ingen går det att eftermontera en sådan.
Kontakta Fastighetsägaren eller låssmed för vidare information. Det är även viktigt att man låser
extralåset när man går hemifrån, i de fall man har något. Ju mer att forcera för tjuven, desto större
chans att tjuven inte lyckas i sitt uppsåt.
Fortsätt att vara uppmärksamma och engagerade i ert närområde och reagera direkt då ni upptäcker
för er okända personer eller hör något okänt ljud. Hälsa på folk och visa att ni lagt märke till dem.
Har personen planerat att göra inbrott, är chansen stor att den skräms iväg.
Vi har sett en minskning av antalet fall där personer utger sig för att vara från exempelvis
Bostadsbolag och som ska kontrollera element eller liknande, eller från andra organisationer som
med någon förevändning vill komma in i ert hem. Då man släppt in dessa personer i sin bostad har
man senare upptäckt att man blivit bestulen på värdesaker. Vi vill dock fortsatt varna för denna typ
av tillvägagångssätt. Släpp inte in personer som inte har annonserat sitt besök i förväg och som också
kan uppvisa giltig legitimation.
Var noggranna med hur ni förvarar plånbok, mobiltelefon m.m. Särskilt nu när det så smått börjar bli
varmare ute och vi går mot sommaren. Fickstölder drabbar både yngre och äldre och sker främst i
våra centrumanläggningar och på tunnelbana/bussar. Ett tips är att förvara plånbok och mobil i en
innerficka, gärna försedd med dragkedja. Var även observanta då personer kommer fram med t.ex.
en karta och frågar om vägen och som beter sig närgånget. Inte sällan kommer ytterligare personer
fram i och med detta och stjäl telefon eller plånbok.
Ta inte ut stora summor kontanter vid ett och samma tillfälle. Om detta ändå görs, håll uppsikt runt
omkring dig så ingen står och iakttar dig. Detta gäller även vid uttag inne på ev. bankkontor.
Var även noggrann med att skydda din kod vid uttag eller köp.
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Tveka inte att ringa direkt till polisen då du fattar misstanke om pågående brott, vi behöver er hjälp.
Era iakttagelser är jätteviktiga.
Pågående brott:
Anmälan och tips:

112
114 14

Tips kan även mejlas till:

polismyndigheten.stockholm@polisen.se

Har ni problem med klotter, trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunnslock mm i ert område kan ni anmäla
detta till Stockholms Stads felanmälan.
Tfn:
Hemsida:

08-651 00 00
www.stockholm.se/felanmalan

PÅ GÅNG
Kom och möt aktörer som verkar i ditt område:
Rågsvedsdagen i Rågsveds centrum: lördagen 10 maj kl. 11-16
BRÅ-dagen i Farsta centrum: lördagen 17 maj kl. 11-14

UTBILDNING
Nästa datum för utbildning av nya huvudkontaktombud och kontaktombud inom Grannsamverkan:
Datum: torsdag 22 maj
Plats: närpolisen Farsta, Storforsplan 36, 8 tr
Tid: kl. 18.00 - ca 20.00
Inventera behovet inom er förening och anmäl antal deltagare snarast.
Om du känner någon som vill starta upp en ny förening, tipsa dem gärna och be dem kontakta oss.
Glöm inte heller att återkommande uppmärksamma Grannsamverkan. Informera nyinflyttade och
fyll på med kontaktombud om behov finns.

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.
Du vet väl att du inte behöver vara medlem på facebook för att kunna se polisens sida.
www.facebook.com/farstapolisen
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Inbrott samt försök till inbrott i bostad (mars 2014)
Adress

Brott

Tidpunkt

Tillvägagångssätt

Bandhagen
Oxbrovägen
Sjösavägen
Läggestavägen

försök, villa
inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet

fre 7/3 – lör 8/3 kl. 16.00
brytskador altandörr
tis 18/3 kl. 12.00 – 14.00
balkongdörr
ons 19/3 kl. 10.00-sön 23/3 kl. 16.30 krossat fönster

Farsta
Torsbygatan
Kristinehamnsgatan
Ölmevägen
Ölmevägen
Ölmevägen

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

tis 4/3 kl. 07.30 – 07.45
lör 15/3 kl. 14.10 - 15.29
ons 19/3 kl. 07.30 – 16.15
ons 19/3 kl. 07.00 – 16.30
tors 20/3 kl. 23.00-fre 21/3 kl. 15.00

ryckt i dörrhandtag
uppbruten dörr
uppbruten dörr
uppbruten dörr
uppbruten dörr

Farsta Strand
Nordmarksvägen

inbrott, lägenhet

tis 25/3 kl. 10.00 – 12.00

?

Hagsätra
Pålsbodagränd

inbrott, lägenhet

lör 8/3 kl. 17.00-sön 9/3 kl. 00.30

?

Högdalen
Stålbogavägen
Stålbogavägen
Stålbogavägen

inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet

fre 7/3 kl. 08.20 – 13.25
fre 7/3 kl. 09.30 – 13.25
tis 18/3 kl. 07.00 – 22.00

uppbruten dörr
uppbruten dörr
?

Hökarängen
Måndagsvägen
Måndagsvägen
Kontoristvägen
Hovmästarvägen
Hovmästarvägen

inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
inbrott, villa
inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet

mån 10/3 kl. 11.20 – 15.45
mån 10/3 kl. 09.00 – 15.45
tis 11/3 kl. 03.35 – 03.45
tis 18/3 kl. 08.00 - 17.00
tis 18/3 kl. 08.00 – 17.05

slunga?
slunga?
uppbruten garagedörr
uppbruten dörr
uppbruten dörr, ev även
med hjälp av slunga

Larsboda
Filipstadsbacken

inbrott, lägenhet

ons 19/3 kl. 05.50 – 16.30

?

Rågsved
Gillerbacken
Bjursätragatan

försök, lägenhet
försök, lägenhet

sön 9/3 kl. 10.00
sön 23/3 kl. 02.55-02.59

försökt med olika nycklar
brytmärken dörr
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Sköndal
Sköndalsvägen
Formbrödsvägen

inbrott, villa
försök, villa

Gustaf Ljunggrens V. inbrott, villa
Kubbegatan
inbrott, lägenhet

tis 4/3 kl. 08.00 – 16.00
tors 6/3 kl. 09.00 – 19.00

lör 8/3 – sön 9/3
tis 25/3 kl. 13.30 – 14.00

krossat fönster
brytmärken altandörr,
krossat fönster samt brytmärken
krossat fönster altandörr
uppbruten dörr + slunga

Svedmyra
Oppundavägen
Oppundavägen
Torögatan

inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
försök, lägenhet

fre 21/3 kl. 10.30 – 12.30
fre 21/3 kl. 10.30 – 12.30
tis 25/3 kl. 05.30 – 15.00

uppbruten dörr
slunga?
brytskador ytterdörr

Tallkrogen
Lingvägen
Fasanvägen

inbrott, villa
inbrott, villa

sön 9/3 kl. 16.40 - 19.55
mån 24/3 kl. 13.25 – 13.27

uppbrutet fönster
krossat fönster

Örby
Västerljungsvägen

inbrott, villa

sön 16/3 kl. 18.00-tis 18/3 kl. 09.30

krossat fönster

Inbrott fritidshus/kolonistuga
Det har ej skett några under mars månad.

