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                 Grannsamverkan i Farsta 
                 Månadsbrev augusti 

  
 

 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: augusti 2015  
 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 19 st (16 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 augusti månad var: 
Inbrott i villa/radhus  Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 3 st  Fullbordade: 12 st   
Försök: 0 st  Försök: 4 st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade:  5 st 
Försök:  2 st 
 
 
 
 

Bandhagen 0 Gubbängen 1 Rågsved 1 
Fagersjö 0 Hagsätra 3 Sköndal 3 
Farsta 5 Högdalen 0 Svedmyra 0 
Farsta Strand 0 Hökarängen 5 Tallkrogen 1 
Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 0 
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Hej! 
 
Nu har vi gått in i september och vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar trots att det bjudits på 
ganska blandat väder. 
 
Under augusti månad har det skett 19 st bostadsinbrott eller försök i Farsta lokalpolisområde jämfört 
med 16 st förra året och de områden som varit mest aktuella är Farsta och Hökarängen. Under 
perioden är det fortfarande främst lägenheter som blivit drabbade. Totalt i hela Söderort har det 
skett 116 st bostadsinbrott/försök under augusti.  Inbrotten är ett fortsatt stort problem i hela 
Stockholm, varför det är viktigt att hålla Grannsamverkan vid liv och fortsätta engagera så många 
grannar som möjligt. Ni är många som gör ett fantastiskt arbete och tillsammans gör det skillnad. 
 
Hösten är så smått på ingång och det brukar också tyvärr innebära att inbrotten ökar, särskilt i takt 
med att kvällarna blir mörkare och allt färre människor rör sig ute. Under sommaren har dessutom 
många buskar och träd vuxit sig stora, vilket hjälper tjuven att jobba i skymundan.  
 
Vilka insatser behöver göras i Ert område? Fungerar belysningen i området? Har entréport och 
källardörrar fungerande lås? Finns det solblekta eller trasiga Grannsamverkansskyltar som behöver 
bytas ut? Har det flyttat in nya grannar som behöver informeras om Grannsamverkan? Fungerar 
informationsspridningen i Ert område och hur kan fler boende engageras?  
Det finns många frågor att fundera kring och diskutera med övriga kontaktombud i Ert område, innan 
hösten är ett fullbordat faktum. 
 
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! 
 
      
 
 
Kontakta polisen direkt då ni misstänker att något är fel. Vi är beroende av Er information och hjälp 
 
 
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. 

 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor 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#)  

 
 
 
 
 
 

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

Om ni har problem med klotter, trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunnslock mm i ert område 
anmäler ni detta till Stockholms Stads felanmälan.  
 
Tfn: 08-651 00 00 
Hemsida: www.stockholm.se/felanmalan 
 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
http://www.stockholm.se/felanmalan
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UTBILDNING  
Nästa utbildningstillfälle av nya huvudkontaktombud och kontaktombud som kommer att ske i slutet 
av september är nu fullbokad. Datum för fler utbildningar under hösten kommer att skickas 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 Facebook 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 (augusti 2015) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Farsta 

 Östmarksgatan inbrott, lägenhet fre 7/8 kl. 14.00 – 18.45  via fönster på vädring 

 Farstavägen inbrott, lägenhet - mån 3/8  uppbrutet fönster 

 Ölmevägen försök, lägenhet tors 13/8 kl. 08.00 – 16.00   brytmärke runt nyckelhål 

 Molkomsbacken inbrott, lägenhet ons 19/8 kl. 06.00 – 18.45  krossat fönster balkongdörr 

 Säfflegatan inbrott, lägenhet tis 26/8 kl. 15.00 – 15.45  uppbruten lägenhetsdörr 

       

Gubbängen 

 Kistvägen inbrott, lägenhet mån 24/8 kl. 09.40 – 16.30  uppbruten lägenhetsdörr 

 

Hagsätra 

 Pålsbodagränd inbrott, lägenhet mån 3/8 kl. 19.00 – 20.00  uppbruten lägenhetsdörr 

 Kilsmogatan inbrott, lägenhet tors 13/8 kl. 17.00 – fre 14/8 kl. 14.00 klättrat via öppet köksfönster 

 Porlabacken inbrott, lägenhet - tis 18/8 kl. 10.46  uppbruten lägenhetsdörr 

      

Hökarängen 

 Munstycksvägen inbrott, lägenhet tors 6/8 kl. 06.05 – 17.00  uppbruten lägenhetsdörr  

 Kontoristvägen inbrott, lägenhet sön 2/8 kl. 10.00 – tis 11/8 kl. 19.00 uppbruten lägenhetsdörr 

 Hovmästarvägen försök, lägenhet tors 6/8 kl. 13.30  brytförsök lägenhetsdörr 

 Tobaksvägen försök, lägenhet fre 21/8 kl. 10.10 – 12.30  brytförsök lägenhetsdörr 

 Måndagsvägen försök, lägenhet t.o.m. ons 26/8 kl. 17.20  brytskador runt lås på dörren 

 

Rågsved 

 Askersundsgatan inbrott, lägenhet lör 15/8 kl. 17.00 – tis 18/8 kl. 23.00 uppbruten lägenhetsdörr 

  

Sköndal 

 Thorsten Levenstams inbrott, villa fre 21/8 kl. 12.00 – lör 22/8 kl. 19.30 uppbrutet fönster 

Väg 

 Anna Bruncronas Väg inbrott, villa fre 21/8 kl. 07.00 – lör 22/8 kl. 23.35 uppbrutet fönster 

 Kubbegatan inbrott, lägenhet t.o.m. ons 26/8 kl. 11.30  uppbruten lägenhetsdörr 

 

Tallkrogen 

 Diskusvägen inbrott, villa tis 18/8 kl. 09.00 – 19.00  uppbruten altandörr 

 

 

Inbrott fritidshus/kolonistuga 

 Perstorpsvägen inbrott mån 27/7 – tis 4/8 uppbruten dörr 

 Perstorpsvägen försök mån 3/8 kl. 18.00-ons 5/8 kl. 13.00 brytskador fönster 

 Nordmarksvägen inbrott sön 2/8 – lör 8/8 bortbruten skiva fönster 

 Snösätragränd försök ons 22/7 – sön 9/8 bortslitet dörrhandtag 
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 Perstorpsvägen inbrott lör 1/8 – fre 7/8 krossat fönster  

 Perstorpsvägen inbrott mån 3/8 kl. 14.30-fre 28/8 kl. 08.20 uppbruten dörr 

 Perstorpsvägen inbrott sön 30/8 kl. 17.00-mån 31/8 kl. 12.15 uppbrutna lås på dörren 
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