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                 Grannsamverkan i Farsta 
                 Månadsbrev juni-juli 

  
 

 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015  
  
 
Juni 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 18 st (19 st 2014) 

 

 

 

 

 

 

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

 
Av anmälningarna under juni månad var: 
Inbrott i villa/radhus  Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 5 st  Fullbordade: 9 st   
Försök: 0 st  Försök: 4 st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade:  3 st 
Försök:  0 st 
 
 

Bandhagen 2 Gubbängen 0 Rågsved 0 
Fagersjö 0 Hagsätra 3 Sköndal 2 
Farsta 2 Högdalen 0 Svedmyra 1 
Farsta Strand 2 Hökarängen 4 Tallkrogen 0 
Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 2 
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Juli 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 26 st (17 st 2014) 

 

 

 

 

 

 

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

 
Av anmälningarna under juli månad var: 
Inbrott i villa/radhus  Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 8 st  Fullbordade: 13 st   
Försök: 1 st  Försök: 4 st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade:  3 st 
Försök:  0 st 

 

 

Bandhagen 0 Gubbängen 3 Rågsved 2 
Fagersjö 0 Hagsätra 3 Sköndal 7 
Farsta 3 Högdalen 0 Svedmyra 0 
Farsta Strand 1 Hökarängen 5 Tallkrogen 2 
Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 0 
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Hej! 
 
Nu kan vi summera juni och juli månad och tyvärr har inbrotten ökat markant i juli, inte bara i Farsta 
lokalpolisområde utan i större delen av Stockholm. I Stockholm anmäldes 791st inbrott eller försök 
under juli månad 2015 mot 527st i juli 2014. 
 
I Farsta lokalpolisområde har det skett 18st bostadsinbrott eller försök under juni månad (19st 2014), 
med varierande tillvägagångssätt. Främst lägenhetsinbrott och Hökarängen är det område som varit 
mest utsatt. Totalt i Söderort har det skett 91st inbrott eller försök i juni.  
 
Under juli månad har det skett 26st inbrott eller försök i Farsta lokalpolisområde (17st juli 2014). 
Majoriteten av inbrotten har drabbat lägenheter, ofta dagtid, genom att lägenhetsdörren brutits upp 
alternativt att man använt låsslunga. Vid några tillfällen två lägenheter samtidigt och då längst upp i 
trapphuset. Även denna månad är Hökarängen extra drabbat. Flest inbrott har skett i Sköndal och då 
främst i villor. Vanligaste ingångsvägen är via ett uppbrutet fönster. Totalt i Söderort har det skett 
131st inbrott eller försök i juli. (Lägenheter: 73 inbrott, 16 försök. Villor: 33 inbrott, 9 försök). 
 
Inbrotten forsätter varför det är VIKTIGT att vara extra vaksam på okända personer i omgivningen. 
Om du bor i lägenhet se till att entréporten är stängd/låst även dagtid för att undvika objudna gäster 
och reagera direkt på ljud ifrån trapphuset när du är hemma. Om du bor i villa är det viktigt att ha 
koll på vilka som rör sig på gatan och i anslutning till grannarna. Heja och visa att du ser personen. 
Hur reagerar personen och vart tar personen vägen? Är du ute sent på kvällen och rastar hunden, ta 
gärna ett extra varv runt området. O.s.v. 
     
Nu har det inte varit någon direkt värme under sommaren men även augusti kan bjuda på fint 
sommarväder och då är det viktigt att inte lämna ett öppet eller upphaspat fönster obevakat. Det är 
inte ovanligt att tjuven tar tillfället i akt och stjäl via ett öppet fönster eller olåst dörr. Tänk på att 
tjuvar även kan klättra. 
 
Fortsätt att vara uppmärksamma och engagerade tillsammans med grannarna och ring direkt till 
polisen då ni misstänker att något är fel. Vi är beroende av Er information och hjälp. Tack på förhand! 
      
 
 
 
  
 
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  
 
 
VIKTIGT!  

 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet. 

 Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren, så att tjuven inte kan 
använda sig av låsslunga.  

 Lämna inte bostaden med fönster/altandörr på vädring, ens för en kort stund. 

 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, sophantering m.m. Upplys dem även om det är någon som ska ha tillgång 
till din bostad under bortavaron. 

Pågående brott: 112 
Anmälan och tips: 114 14  
Tips kan även mejlas till:  registrator.stockholm@polisen.se 

http://www.stockholm.se/felanmalan
mailto:registrator.stockholm@polisen.se


Sida 4 av 5 

 

 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/IMEI-nummer etc. (IMEI-nr på 
telefonen= tryck *#06#)  

 
 
INFORMATION 

 Personer som vill komma in i bostaden - Fortsätt att 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 – hur trevliga de än verkar vara! 
 

 Dörrförsäljare – var försiktiga om det kommer någon som t.ex. vill sälja mattor, guld, lägga 
om taket, asfaltera, göra plattsättning m.m.  Varorna/tjänsterna är ofta inte det som 
utlovats. 
 

 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. 
  

 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.  
 

 
ÅLDRINGSBROTT 

Åldringsbrott - då kriminella grupper lurar äldre människor på pengar och värdesaker ökar tyvärr. 

Polisarbetet försvåras av att det handlar om kriminella grupper som rör sig snabbt över landet, eller 

lokalt inom samma stadsdel, och som ständigt hittar nya sätt att luras.  

 

När det ringer på dörren: 

 Öppna inte direkt. Kontrollera alltid vem det är genom tittögat i dörren (om du har ett).  

Fråga alltid genom dörren vad ärendet gäller. 

 

 Ingen kommer oanmäld. Tänk på att kontroller, reparationer, hemtjänst och läkarbesök ska 

informeras om i förväg. 

 

 Om du inte har fått någon förhandsinformation om besöket, säg att du ska ringa och 

kontrollera först. Öppna inte dörren medan du ringer. 

 

 Släpp aldrig in försäljare eller okända människor. 

 

 Misstänker du att någon obehörig finns i trapphuset ska du ringa till polisen på 112. 
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UTBILDNING  
Nästa utbildningstillfälle av nya huvudkontaktombud och kontaktombud kommer att ske i slutet av 
september. Datum har skickats separat till respektive förenings huvudkontaktombud. Denna/denne 
ansvarar sedan för inventering i sin förening och därefter för anmälan till oss. 
 
 
Glöm inte att återkommande uppmärksamma Grannsamverkan. Informera nyinflyttade och fyll på 
med kontaktombud om behov finns. 
 
 
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 

 
(Du behöver inte ha egen facebook för att titta på vår sida) 

 

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 (juni 2015) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

 Björksundsslingan inbrott, lägenhet mån 1/6 kl. 08.10 – 08.30  krossat fönster balkongdörr 

 Björksundsslingan inbrott, lägenhet tis 9/6 kl. 14.00 – 15.00  ? 

 

Farsta 

 Karlskogagatan  försök, lägenhet fre 12/6 kl. 12.00 - sön 14/6 kl. 14.30 brytmärke fönster, altandörr 

 Nykroppagatan inbrott, lägenhet sön 28/6  hål i fönster balkongdörr? 

       

Farsta Strand 

 Ekshäradsgatan inbrott, villa tis 9/6 kl. 09.00 – 14.30  uppbrutet mindre fönster 

 Rådagatan inbrott, villa lör 20/6 kl. 15.30 – 19.00  uppbruten dörr 

 

Hagsätra 

 Pålsbodagränd inbrott, lägenhet ons 3/6 kl. 14.15 – 15.00 ev. låsslunga  

 Pålsbodagränd inbrott, lägenhet ons 3/6 kl. 12.00 – 15.45 ev. låsslunga 

 Vintrosagatan försök, lägenhet mån 8/6 – tis 9/6 skada låsbleck 

 

Hökarängen 

 Hauptvägen försök, lägenhet ons 3/6 kl. 21.00 – tors 4/6 kl. 10.00 brytmärke lägenhetsdörr 

 Måndagsvägen inbrott, lägenhet fre 12/6 kl. 07.35 – 14.00  uppbruten lägenhetsdörr  

 Cigarrvägen inbrott, lägenhet tis 30/6 kl. 10.30 – 13.20  uppbruten lägenhetsdörr 

 Cigarrvägen inbrott, lägenhet tis 30/6 kl. 10.00 – 13.20  uppbruten lägenhetsdörr 

 

Sköndal 

 Sköndalsvägen inbrott, lägenhet ons 3/6 kl. 19.00 – 20.00  ? 

 Bagarfruvägen försök, lägenhet fre 26/6 kl. 12.00 – 16.45  brytmärken lägenhetsdörr

  

Svedmyra 

 Grödingegatan inbrott, villa mån 8/6 kl. 17.00 – tors 11/6 kl. 07.00  uppbrutet fönster 

Örby 

 Järflottavägen inbrott, villa tis 16/6 kl. 02.30 – 02.50 uppbruten  

 Helgarögränd inbrott, villa tis 16/6 kl. 00.00 – 01.30 borttaget källarfönster 

 

Inbrott fritidshus/kolonistuga 

 Perstorpsvägen inbrott ons 3/6 kl. 02.30 – 03.35 krossat fönster 

 Perstorpsvägen inbrott ons 3/6 kl. 16.00 – tors 4/6 kl. 11.00 uppbrutet lås i dörren  

 Perstorpsvägen inbrott ons 15/4 – ons 24/6 järnregel vid dörr uppbruten
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Inbrott samt försök till inbrott i bostad (juli 2015) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Farsta 

 Forshagagatan inbrott, lägenhet fre 3/7 kl. 09.30 – 13.35   uppbruten lägenhetsdörr 

 Forshagagatan inbrott, lägenhet fre 3/7 kl. 09.30 – 13.35  uppbruten lägenhetsdörr 

 Grumsgatan inbrott, lägenhet lör 4/7 kl. 20.00 - sön 5/7 kl. 09.00 ? 

       

Farsta Strand 

 Högerudsbacken inbrott, villa lör 18/7 kl. 10.18  krossat fönster altandörr 

 

Gubbängen 

 Kryddgränd försök, lägenhet fre 17/7 kl. 18.20 – 18.25  skadegörelse dörrlås 

 Viktor Balcks Väg inbrott, villa lör 18/7 kl. 12.00 – sön 19/7 kl. 10.00 krossat fönster 

 Bordsvägen inbrott, lägenhet tis 28/8 kl. 20.00 – ons 29/7 kl. 22.30 uppbruten lägenhetsdörr 

 

Hagsätra 

 Olshammarsgatan försök, lägenhet tis 14/7 kl. 08.00 – 17.45   brytmärke lägenhetsdörr 

 Hovstagränd försök, lägenhet tis 21/7 kl. 18.05  ryckt i dörrhandtag 

 Olshammarsgatan inbrott, lägenhet fre 24/7 kl. 17.30 – 17.40  stöld via öppet fönster 

 

Hökarängen 

 Muskotvägen inbrott, lägenhet fre 10/7 kl. 20 – lör 11/7 kl. 20.00 låsslunga via brevinkast 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet tors 23/7 kl. 12.00 – 16.00  uppbruten lägenhetsdörr 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet tors 23/7 kl. 12.00 – 16.00  uppbruten lägenhetsdörr 

 Lingvägen  inbrott, lägenhet tors 23/7 kl. 10.30 – 15.45  låsslunga via brevinkast 

 Lingvägen inbrott, lägenhet tors 23/7 kl. 07.10 – 19.20  låsslunga via brevinkast 

 

Rågsved 

 Axbergsgränd inbrott, lägenhet tors 16/7 kl. 07.45 – tis 21/7 kl. 23.15 ev. låsslunga 

 Vallhornsgatan försök, lägenhet sön 26/7 kl. 22.45 – 22.46  ? 

 

Sköndal 

 Bagarfruvägen inbrott, lägenhet ons 15/7 kl. 10.30 – 13.10  uppbruten lägenhetsdörr 

 Formbrödsvägen inbrott, villa sön 12/7 kl. 20.00 – lör 18/7 kl. 12.30 uppbrutet fönster övervån. 

 Thorsten Levenstams inbrott, villa mån 20/7 kl. 10.00 – 22/7 kl. 15.30 uppbrutet fönster 

Väg 

 Birgit Sandströms väg inbrott, lägenhet fre 10/7 kl. 07.00 – ons 22/7 kl. 16.00 uppbrutet fönster 

 Småkaksgränd försök, villa sön 26/7 kl. 03.43 – 03.45  upphaspat fönster övervån. 

 Semmelvägen inbrott, villa - tors 30/7 kl. 12.30  uppbrutet fönster 

 Skalkvägen inbrott, villa ons 29/7 kl. 22.30 – tor 30/7 kl. 13.10 uppbruten altandörr 
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Tallkrogen 

 Lingvägen inbrott, villa tis 21/7 kl. 18.00 – ons 22/7 kl. 00.40 krossat fönster 

 Mörkövägen inbrott, villa - lör 25/7 kl. 10.00  uppbrutet fönster

     

 

Inbrott fritidshus/kolonistuga 

 Perstorpsvägen  inbrott sön 28/6 kl. 17.30 – ons 1/7 kl. 13.45 ev. via fönster  

 Farstanäsets stugförening inbrott lör 6/6 kl. 16.00 – lör 11/7 kl. 12.00 krossat fönster 

 Perstorpsvägen inbrott ons 15/7 kl. 09.10 – ons 15/7 kl. 11.00 uppbrutet lås 
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