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Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev oktober

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: oktober 2015
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga)
Totalt: 44 st (16 st 2014)
Bandhagen
Fagersjö
Farsta
Farsta Strand
Farstanäset

2
0
5
0
0

Gubbängen
Hagsätra
Högdalen
Hökarängen
Larsboda

3
4
3
2
1

Rågsved
Sköndal
Svedmyra
Tallkrogen
Örby

2
7
2
8
5

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

Av anmälningarna under september månad var:
Inbrott i villa/radhus
Inbrott i lägenhet
Fullbordade: 14 st
Fullbordade: 15 st
Försök:
5 st
Försök:
10 st
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga)
Fullbordade: 2 st
Försök:
1 st
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Hej!
Här kommer oktober månadsinformation.
Inbrotten fortsätter att öka och under oktober månad har det skett 44st bostadsinbrott eller försök i
lokalpolisområde Farsta, att jämföra med 16st oktober 2014. I ”Söderort” ökade antalet från 85st
(okt-14) till 165st (okt-15) och i hela Stockholm från 564st (okt-14) till 736st (okt-15).
Nästan alla områden i lokalpolisområde Farsta är drabbade av inbrott, men Tallkrogen, Sköndal,
Farsta och Örby är mest utsatta denna månad. Till skillnad från september då vi endast hade ett
inbrott i villa, har antalet ökat till 14st fullbordade och 5st försök i villa/radhus under oktober. När
det gäller lägenheter har antalet fullbordade inbrott ökat från 11st (sep) till 15st (okt) och försöken
har ökat från 6st till 10st.
Förebyggande åtgärder
Vid flera av inbrottsförsöken kan man konstatera att inbrottstjuven inte lyckats forcera skalskyddet,
blivit iväg skrämd eller valt att lämna då t.ex. fönster gått sönder. Detta visar hur viktigt det är med
ett bra skalskydd. Hur ser det ut hemma hos dig? Behöver fönster kompletteras med fönsterlås?
Behöver altandörren, källardörren, lägenhetsdörren kompletteras med brytskydd, så att det inte går
att få in en kofot/mejsel i springan mellan dörr och karm? Och hur ser det ut runt fastigheten? Finns
det stolar, bord eller redskap som tjuven kan ha användning av? Kan tjuven jobba ostört eller finns
det möjlighet för ”kapabla väktare” att upptäcka en potentiell tjuv på baksidan av fastigheten. Tjuvar
jobbar gärna i skymundan och ogillar t.ex. rörelsestyrd/stark belysning. Om du har larm, är det
fungerande? och hörs/meddelas/syns larmet till grannarna? Även viktigt att stöldbegärlig egendom
som pass, pengar, smycken, läsplattor, bärbara datorer, kameror m.m. är ordentlig gömda eller
inlåsta, i händelse av ett inbrott. Inbrotten är ofta är över på några minuter.
Vad signalerar bostaden när jag går hemifrån? Och när kommer jag hem igen? Hinner det bli mörkt
innan jag är hemma? Vilken belysning skulle jag ha tänd om jag var hemma? Kan jag styra aktuell
belysning med timer? Har jag låst ALLA lås, fält ner eventuell lås kåpa, dragit ner spärren som sätter
vredet på insidan av dörren ur spel, när jag går hemifrån?
Vilka personer rör sig i området där jag bor, när jag går till jobbet/kommer hem/är hemma. Behöver
jag dröja mig kvar för att se vart en okänd person tar vägen eller fråga om personen önskar hjälp att
hitta till en adress? Har personen ett legalt ärende eller behöver jag agera på något sätt? Ringa
granne? Ringa Polisen? Är vi några grannar som kan tänka oss att ta en promenad i området dagtideller kvällstid, för att öka på antalet kapabla väktare och därigenom förebygga t.ex. inbrott? Kan jag
gå ett extra varv eller ny väg när jag rastar hunden? Håll kontakt med grannarna och hjälp varandra.
Vi är nu inne i den mörka årstiden där inbrotten brukar öka, med en förväntad topp i
december/januari. Men redan nu är inbrotten fler än normalt och november månad ser inte ut att bli
bättre. Från 1-11 november har det skett 16st inbrott eller inbrottsförsök i lokalpolisområde Farsta.
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!

Pågående brott:
112
Anmälan och tips:
114 14
Kontakta
direkttill:
då ni misstänker
att något är fel. Vi är beroende av Er information och hjälp
Tips kanpolisen
även mejlas
registrator.stockholm@polisen.se
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Glöm inte!
 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder.
 Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren, så att tjuven inte kan
använda sig av låsslunga.
 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#)

Om ni har problem med klotter, trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunnslock m.m. på
kommunalmark i ert område, anmäler ni detta till Stockholms Stads felanmälan.
Tfn:
Hemsida:

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

UTBILDNING
Nästa utbildningstillfälle för blivande kontaktombud och huvudkontaktombud är i början på
december. Närmare information om datum och tid har skickats till samtliga huvudkontaktombud,
som även ansvarar för anmälan till polisen.
Grannsamverkan bygger på att så många som möjligt, känner ansvar och engagemang för vad som
händer i området där man bor. Genom att vidta egna förebyggande åtgärder och genom att vara
observant och reagera på det onormala i vardagen, kan Alla bidra till en fungerande grannsamverkan.
Men det behövs också ett antal kontaktombud som kan informera och sprida kunskap om
Grannsamverkan till t.ex. nyinflyttade. Normalt ansvarar ett kontaktombud för 10-12 grannar, men
det kan variera från område till område. Kontakta ditt huvudkontaktombud för mer information i
frågan.
OBS!
Om du känner någon som vill starta upp en ny Grannsamverkansförening, be dem kontakta oss.

Med vänliga hälsningar
Peter Aasa
Kommunpolis
Lokalpolisområde Farsta
010-56 421 44
mejl: peter.aasa@polisen.se

Malin Därth
Kommunpolis
Lokalpolisområde Farsta
010-56 421 22
mejl: malin.darth@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)
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Inbrott samt försök till inbrott i bostad (oktober 2015)
Adress

Brott

Tidpunkt

Tillvägagångssätt

Bandhagen
 Björksundsslingan
 Sjösavägen

försök, lägenhet
inbrott, lägenhet

mån 19/10 kl. 15.35
ons 28/10 kl. 07.00 – 18.30

försök med låsslunga
uppbruten lägenhetsdörr

Farsta
 Farstavägen
 Rottnerosbacken
 Molkomsbacken
 Larsbodavägen
 Forshagagatan

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

fre 9/10 kl. 22.00–lör 10/10 kl. 07.30
tis 13/10 kl. 22.40 – 23.00
ons 14/10 kl. 16 – ons 15/10 kl. 16
tis 20/10 kl. 12.30 – 15.00
tis 27/10 kl. 14.30 – 17.00

uppbrutet fönster
uppbrutet fönster
uppbruten balkongdörr
uppbruten lägenhetsdörr
brytmärken lägenhetsdörr

Gubbängen
 Getfotsvägen
 Bordsvägen
 Gubbängstorget

försök, lägenhet
inbrott, lägenhet
försök, lägenhet

fre 2/10 kl. 08.30 – 18.30
tors 22/10 kl. 06.45 – 18.40
tors 22/10 kl. 09.30

brytskador lägenhetsdörr
uppbruten lägenhetsdörr
låsslunga?

Hagsätra
 Vintrosagatan
 Porlabacken
 Porlabacken
 Fjugestagränd

inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet
inbrott, lägenhet

mån 5/10 kl. 04.00 – 15.00
mån 5/10 kl. 06.15 – 16.45
mån 5/10 kl. 06.15 – 16.45
- mån 12/10 kl. 12.23

uppbruten lägenhetsdörr
uppbruten lägenhetsdörr
brytskador lägenhetsdörr
uppbruten lägenhetsdörr

Högdalen
 Skebokvarnsvägen
 Skebokvarnsvägen
 Nåttarövägen

inbrott, lägenhet
försök, lägenhet
försök, villa

mån 19/10 kl. 13.45 – 15.50
tors 22/10 kl. 11.05 – 11.17
tis 27/10 – lör 31/10 kl. 13.15

låsslunga?
brytmärken lägenhetsdörr
krossad ruta bredvid entré

Hökarängen
 Sirapsvägen
 Lördagsvägen

försök, lägenhet
försök, lägenhet

tors 15/10 kl. 23.30
ons 28/10 kl. 10.50 – 11.10

låst upp ett av två lås
brytmärke lås/lägenhetsdörr

Larsboda
 Arvikagatan

inbrott, villa

tis 6/10 kl. 12.45 – 15.15

krossat fönster altandörr

Rågsved
 Askersundsgatan
 Gillerbacken

inbrott, lägenhet
försök, lägenhet

tors 1/10 kl. 17.15 – 17.30
fre 23/10 kl. 18.00 – 18.49

uppbruten lägenhetsdörr
brytskador lägenhetsdörr

Sköndal
 Terriergränd

inbrott, villa

tors 1/10 kl. 08.00 – 16.30

krossat fönster ytterdörr
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Sköndalsvägen
Sköndalsvägen
Sköndalsvägen
Gråhundsvägen
Vinthundsvägen
Bagargränd

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

tors 1/10 kl. 12.15 – 16.00
sön 27/9 - sön 4/10 kl. 15.00
tors 10/9 - sön 4/10 kl. 17.00
mån 5/10 kl. 08.30 – 16.30
tis 6/10 kl. 07.45 – 12.00
tis 20/10 kl. 12.30 – 20.00

slunga?
slunga och ev. dyrk
??
krossat fönster altandörr
krossat fönster
uppbrutet fönster ö.v.

Svedmyra
 Sotholmsvägen
 Postiljonsvägen

inbrott, villa
försök, lägenhet

mån 19/10 kl. 07.45 – 22.30
-ons 28/10 kl. 17.40

uppbrutet fönster vid entrén
brytmärken balkongdörr

Tallkrogen
 Olympiavägen
 Fasanvägen
 Herrhagsvägen
 Hammerstavägen
 Tallkrogsvägen
 Hägervägen
 Fasanvägen
 Släggvägen

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

tors 8/10 kl. 08.00–fre 9/10 kl. 12.00
- sön 11/10 kl. 21.00
ons 14/10 kl. 17.45 – 22.15
tors 15/10 kl. 11.30-sön 18/10 kl. 14
mån 19/10 kl. 18.40 – 20.19
fre 23/10 kl. 04.00 – 16.00
sön 11/10 kl. 12 - fre 23/10 kl. 18
tors 29/10 kl. 08.20 – 18.30

uppbruten altandörr
uppbrutet fönster
uppbrutet fönster
uppbrutet fönster
uppbrutet fönster
slunga?
brytmärken altanfönster
krossat fönster

Örby
 Stavsjövägen
 Bettnavägen
 Helgestavägen
 Listavägen
 Gamla Magelungsv.

inbrott, villa
försök, villa
inbrott, villa
försök, villa
försök, villa

mån 5/10 kl. 15.03 – 15.10
ons 7/10 kl. 19.50 – 20.10
ons 7/10 kl. 21.23 – 21.32
lör 10/10 kl. 21.30 – 22.00
ons 14/10 kl. 08 - sön 18/10 kl. 17

krossat fönster
uppbrutet fönster
uppbrutet fönster
brytmärke/sprucket fönster
kraftig åverkan altandörr

Inbrott fritidshus/kolonistuga
 Perstorpsvägen
inbrott
 Perstorpsvägen
försök
 Perstorpsvägen
inbrott

sön 27/9 kl. 14.00-fre 2/10 kl. 19.00 uppbrutet hänglås
lör 3/10 kl. 12.30 – 15.30
brytmärken ytterdörr
mån 5/10 kl. 15 – ons 7/10 kl. 11
uppbruten bom och dörr

Del av v.40 (1-4/10) 6st inbrott och försök
V.41 (5-11/10) 13st inbrott och försök
V.42 (12-18/10) 7st inbrott och försök
V.43 (19-25/10) 12st inbrott och försök
Del av v.44 (26-31/10) 6st inbrott och försök
Tot 44st (1-31/10-15)
Fagersjö och Farsta strand ej drabbade av inbrott i bostad

