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                 Grannsamverkan i Farsta 
                 Månadsbrev januari 

  
 

 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: januari 2015  
 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 25 st (25 st 2013) 

 

 

 

 

 

 

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

 
Hej! 
Nu har vi klarat av januari månad och det är faktiskt ljusare lite längre på dagarna, vilket inte enbart 
beror på att snön har kommit.  
 
Inbrottsmässigt har det under månaden skett 25 st försök samt fullbordade inbrott, vilket är lika 
många som skedde motsvarande period förra året. Dock är förhållandet mellan fullbordade inbrott i 
lägenheter och villor/radhus i stort sett det omvända när man jämför perioderna. Jämför man de 
olika lokalpolisområdena i hela Söderort så fortsätter Farsta att vara det område som är minst 
drabbat av inbrott.   
 
Den särskilda satsning mot bostadsinbrott som polisen haft under hösten 2014 har förlängts och 
pågår fortfarande. Under månaden som gått har det gripits flertalet inbrottstjuvar, både lokala, men 

Bandhagen 1 Gubbängen 3 Rågsved 1 
Fagersjö 0 Hagsätra 0 Sköndal 2 
Farsta 4 Högdalen 1 Svedmyra 1 
Farsta Strand 1 Hökarängen 2 Tallkrogen 7 
Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 2 
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även personer som är hitresta i syfte att begå inbrott. I samband med dessa gripanden har man 
kunnat säkra stora mängder med stöldgods, vilka man har förhoppningar om att kunna återställa till 
sina rätta ägare. Vi trycker återigen på vikten av att man lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt 
på det gods man har blivit av med.  
 
Relativt snart är det också sportlov och en del av er planerar kanske för att resa bort. Hjälps åt att ha 
koll på varandras bostäder, så ingen behöver komma hem till ett länsat hem.  
 
Fortsätt att vara engagerade i ert närområde och tveka inte att höra av er till polisen när ni ser något 
som ni reagerar på. Vi är beroende av er information och hjälp. 
 
Pågående brott: 112 
Anmälan och tips: 114 14  
Tips kan även mejlas till:  registrator.stockholm@polisen.se (OBS ny e-postadress) 
 
Om ni har 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  
 
 
Av anmälningarna under januari månad var: 
Inbrott i villa/radhus  Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 14st  Fullbordade: 6st   
Försök: 2st  Försök: 3st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade: 0st 
Försök: 0st 
 
VIKTIGT!  

 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet.  

 Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som inbrottsverktyg. 

 Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och ev. radio. 

 Berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan hjälpa till att ha koll på din bostad, t.ex. 
med posttömning, snöskottning m.m. Upplys dem även om det är någon som ska ha tillgång 
till din bostad under bortavaron. 

 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor, bärbara datorer, 
mobiltelefoner, kameror m.m. på ett betryggande sätt. 

 Stöldskyddsmärk värdeföremål, t.ex. med märk-DNA samt fotografera eller filma den. Glöm 
inte att skriva upp tillverkningsnummer/ram-nummer/EMEI-nummer etc. (EMEI-nr på 
telefonen= tryck *#06#)  

 
INFORMATION 

 Personer som vill komma in i bostaden - Fortsätt vara uppmärksamma ang. personer som 
vill komma in i ert hem, oavsett om de utger sig för att vara från något företag/organisation 
eller som privatperson. Då man släppt in dessa personer i sin bostad har man senare ofta 
upptäckt att man blivit bestulen på värdesaker. Släpp aldrig in okända personer i ditt hem! 
 

 Fickstölder -Var noga med hur ni förvarar plånbok, mobiltelefon m.m. Fickstölder drabbar 
alla och sker främst i våra centrumanläggningar och på tunnelbana/bussar. Ett tips är att 
förvara plånbok och mobil i innerfickan, gärna försedd med dragkedja. Använder du väska – 
se till att väskan går att stänga och ha öppningen vänd mot kroppen. Bär alltid väskan på 
framsidan av kroppen och inte bak på ryggen.  

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
http://www.stockholm.se/felanmalan
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 Kontanter - 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. Förvara heller aldrig större summor kontanter hemma. Kontrollera 
med ditt försäkringsbolag vilka regler som gäller.  

 

 Skydda din kod – Var noggrann med att skydda din kod vid uttag eller köp. 
 

 Bedrägerier - Skydda dig mot olika typer av bedrägerier. Exempelvis genom att inte lämna ut 
ditt konto- eller kreditkortsnummer, särskilt inte via telefon eller internet. Läs mer på 
polisen.se, sök på ”bedrägeri”.  
 

MÄRK-DNA 
Märk-DNA är en vätska med en unik kombination ämnen som kan penslas i små mängder på 
stöldbegärliga föremål. Varje behållare innehåller en vätska som är unik till sammansättningen och 
går inte att tvätta bort. Eftersom varje kit är unikt och spårbart blir resultatet att märkta föremål inte 
blir lika attraktiva att stjäla för tjuvar då de är svårare att sälja vidare och föremålen även kan knytas 
till den rätte ägaren. Det går att märka enskilda föremål, som smycken, konst, elektronik, verktyg, 
skidutrustning och cyklar men också andra värdefulla saker som båtmotorer och bilar. Märk-DNA är 
osynligt för blotta ögat och sänker därmed inte värdet på föremålet, men syns när det belyses med 
uv-ljus. 
 
Märk-dna har använts i Storbritannien i mer än 10 år och i de områden där det genomförts märkning 
och kommunikationsinsatser, har brottsligheten minskat avsevärt och den upplevda tryggheten ökat. 
 
BRANDINFORMATION 
Nedan information samt mycket mer finns att läsa på Brandförsvarets hemsida. 
 
Levande ljus - tips 

 Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Släck dem när du lämnar rummet. 
 Använd ljusstakar och ljusprydnader som inte kan börja brinna. 
 Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus. 
 Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – som är placerade i taket. 

Kontrollera regelbundet att de fungerar. 
 
UTBILDNING  
Information om datum för utbildningstillfällen av nya huvudkontaktombud och kontaktombud 
kommer separat till respektive huvudkontaktombud, som ansvarar för anmälan till oss. 
   
OBS! 
Om du känner någon som vill starta upp en ny Grannsamverkansförening, be dem kontakta oss.  
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Peter Aasa    Maria Sedman 
Inspektör/samverkansansvarig  Inspektör/samverkansansvarig 
Lokalpolisområde Farsta    Lokalpolisområde 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
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Inbrott samt försök till inbrott i bostad (januari 2015) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

 Björksundsslingan inbrott, lägenhet ons 31/12 kl. 20.17-1/1 kl. 08.00 krossat fönster 

Farsta 

 Larsbodavägen inbrott, lägenhet tors 8/1 kl. 07.30 – 16.30  ev. slunga 

 Nykroppagatan försök, lägenhet fre 9/1 kl. 19.00-lör 10/1 kl. 15.00 brytskador dörr 

 Värmlandsvägen inbrott, villa/radhus tis 13/1 kl. 15.30 – 18.15  uppbrutet fönster 

 Molkomsbacken försök, lägenhet tors 29/1 kl. 13.00 – 13.10 brytskador dörr 

Farsta Strand 

 Ullerudsbacken försök, lägenhet tors 8/1 kl. 13.00-tis 13/1 kl. 13.00 brytmärken balkongdörr 

Gubbängen 

 Polovägen inbrott, villa/radhus ons 31/12 kl. 16.10-tors 1/1 kl. 03.00 krossat källarfönster 

 Polovägen försök, villa/radhus ons 31/12 kl. 08.00-tors 1/1 kl. 16.00 brytmärken fönster samt  

    altandörr 

 Polovägen inbrott, villa/radhus tors 1/1 kl. 03.10 – 03.29  ? 

Högdalen 

 Snösätravägen inbrott, villa/radhus ons 14/1 kl. 07.00 – 07.02 krossat fönster  

Hökarängen 

 Piprensarvägen inbrott, lägenhet tis 23/12 kl. 12.00-mån 5/1 kl. 15.30 krossat fönster balkong 

 Russinvägen inbrott, lägenhet tors 8/1 kl. 06.30 – 19.30  okänt sätt 

Rågsved 

 Bjursätragatan  inbrott, lägenhet tors 8/1 kl. 07.10 – 18.00  repor dörr 

Sköndal 

 Skönstaviks Allé inbrott, villa/radhus tis 13/1 kl. 08.00 – 19.40  uppbrutet fönster 

 Bengt Bagares gränd inbrott, lägenhet tis 20/1 kl. 07.45 – 17.35  okänt sätt 

Svedmyra 

 Ösmogatan inbrott, villa/radhus tors 15/1 kl. 13.00 – 18.00  uppbrutet fönster 

Tallkrogen 

 Rapphönsvägen inbrott, villa/radhus lör 3/1 kl. 02.37 krossat fönster 

 Victor Balcks Väg inbrott, villa/radhus lör 3/1 kl. 12.00-sön 4/1 kl. 11.30 krossat fönster 

 Sandemarsvägen inbrott, villa/radhus tis 30/12 kl. 14.00-4/1 kl. 14.30 uppbrutet fönster 

 Maratonvägen försök, villa/radhus sön 21/12 – lör 3/1 brytmärken fönster 

 Olympiavägen inbrott, villa/radhus mån 12/1 uppbruten altandörr 

 Herrhagsvägen inbrott, villa/radhus t.o.m. mån 12/1 kl. 07.00 borttaget källarfönster 

 Herrhagsvägen inbrott, villa/radhus tors 15/1 kl. 07.00-21/1 kl. 15.50 uppbruten altandörr 
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Örby 

 Näshultavägen inbrott, villa/radhus lör 17/1 kl. 19.45 – 20.05  öppnat ett fönster 

 Nävekvarnsvägen inbrott, villa/radhus lör 24/1 kl. 12.00-sön 25/1 kl. 00.10 krossat fönster glasdörr 

 

Inbrott fritidshus/kolonistuga 

Det har ej skett några under januari månad. 
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