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                 Grannsamverkan i Farsta 
                 Månadsbrev november 

  
 

 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: november 2015  
 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 30 st (14 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 september månad var: 
Inbrott i villa/radhus  Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 15 st  Fullbordade: 6 st   
Försök: 5 st  Försök: 4 st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade:  0 st 
Försök:  0 st 
 
 
 
 

Bandhagen 0 Gubbängen 0 Rågsved 0 
Fagersjö 0 Hagsätra 0 Sköndal 9 
Farsta 3 Högdalen 1 Svedmyra 3 
Farsta Strand 0 Hökarängen 4 Tallkrogen 9 
Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 1 
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Hej! 
Här kommer november månadsinformation. 
 
Jämfört med oktober har antalet inbrott och försök minskat i november, från 44st till 30st. Inbrotten 
har minskat men håller fortsatt en hög nivå. Det är framförallt inbrott och försök i lägenhet som 
minskat från föregående månad, medan inbrott i villa ligger kvar på samma nivå. Om vi jämför med 
föregående år har inbrotten ökat från 14st (nov 2014) till 30st (nov 2015) i lokalpolisområde Farsta. 
Inbrotten i Söderort har ökat från 118st (nov 2014) till 129st (nov 2015) och i Stockholms län från 
651st (nov 2014) till 797st (nov 2015).  
 
Förra månaden var nästan alla områden i lokalpolisområde Farsta drabbade av inbrott. Men under 
november är det framför allt Sköndal och Tallkrogen som är extra hårt drabbade, ofta med flera 
inbrott i nära anslutning till varandra. Tillvägagängssätten har framförallt varit fönsterrelaterade med 
uppbrutna fönstret, men vid några tillfällen har man tagit bort/brutit bort hela fönsterkassetten. De 
flesta inbrotten sker under dagtid-eftermiddag-kväll.  
 
Inbrotten går ofta väldigt fort och lyckas man inte ta sig in i en bostad, försöker man med annan 
bostad i närheten. Inte heller larm har stoppat tjuven från att bryta sig in. Vid några tillfällen har 
uppmärksamma grannar fått tjuvarna på flykt.      
 
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 
 
 
 
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. 

 Glöm inte att 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#)  

 Se över bostadens skalskydd!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 m.m. på 
kommunalmark 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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BRANDINFORMATION  
Nu har vi gått in i december månad och risken för bostadsbränder tenderar att öka ju mer vi börjar 
tända levande ljus hemma samt elda i kaminer, öppen spis m.m. 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 
Nästa utbildningstillfälle för blivande kontaktombud och huvudkontaktombud kommer att vara efter 
årsskiftet. Närmare information om datum och tid skickas till huvudkontaktombuden. 
 
OBS! 
Om du känner någon som vill starta upp en ny Grannsamverkansförening, be dem kontakta oss.  
 
 

Vi önskar er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!! 

 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Peter Aasa    Malin Därth 
Kommunpolis    Kommunpolis 
Lokalpolisområde Farsta    Lokalpolisområde Farsta 
010-56 421 44    010-56 421 22 
mejl: peter.aasa@polisen.se    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) 

 

mailto:peter.aasa@polisen.se
mailto:malin.darth@polisen.se
http://www.facebook.com/farstapolisen
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Inbrott samt försök till inbrott i bostad (november 2015) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Farsta 

 Farstavägen försök, lägenhet lör 14/11 kl. 16.05 – 21.30  brytskador brevinkast 

 Säfflegatan inbrott, lägenhet tors 19/11 kl. 13.00 – 15.00  uppbruten lägenhetsdörr 

 Farstavägen försök, lägenhet lör 28/11 kl. 00.30 – 00.45  ?  

    

Högdalen 

 Stålbogavägen försök, villa - tors 5/11 kl. 17.05  brytmärke balkongdörr 

 

Hökarängen 

 Saltvägen försök, lägenhet -tis 10/11 kl. 10.46  brytskador fönsterkarm 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet ons 11/11 kl. 12.15 – 15.30  ev. slunga via brevinkast 

 Hauptvägen inbrott, lägenhet tis 10/11 – tors 12/11  ev. slunga via brevinkast 

 Kontoristvägen inbrott, villa mån 23/11 kl. 08.34  källarfönster brutet/intryckt 

 

Sköndal 

 Kexvägen inbrott, villa - tis 3/11 kl. 19.00  uppbrutet fönster 

 Bagarvägen inbrott, villa - tis 3/11 kl. 20.03  uppbrutet fönster 

 Pirogvägen inbrott, villa lör 31/10 kl. 10 – tis 3/11 kl. 21 uppbrutet fönster 

 Krokanvägen försök, villa tis 3/11 kl. 23.30-ons 4/11 kl. 09.30 brytmärke altandörr 

 Pirogvägen inbrott, villa sön 8/11 kl. 10.15 – 20.30  avhakat fönster/balkongdörr 

 Krokanvägen  inbrott, villa sön 8/11 kl. 17.00 – 19.19  krossat fönster baksidan 

 Sockerbagarvägen inbrott, villa ons 25/11 kl. 07.47 – 19.40  uppbrutet fönster 

 Krokanvägen  inbrott, villa ons 25/11 kl. 16.00 – 18.00  fönsterkassett urtagen 

 Semmelvägen inbrott, villa ons 25/11 kl. 09.30 – 17.50  fönsterkassett urtagen 

 

Svedmyra 

 Sorundagatan inbrott, villa tis 3/11 kl. 07.30 – 17.30  uppbrutet fönster 

 Fållnäsgatan inbrott, villa tis 3/11 kl. 17.05 – 17.45  uppbruten altandörr 

 Sorundagatan inbrott, villa fre 27/11 kl. 18.10 – 18.55  uppbrutet fönster 

 

Tallkrogen 

 Lingvägen försök, villa - sön 1/11 kl. 12.30  brytskador altandörr & rutan 

 Tallkrogsvägen inbrott, lägenhet lör 7/11 kl. 16.00 – 17.00  uppbrutet fönster 

 Tallkrogsvägen försök, lägenhet lör 7/11 kl. 15.30 – 21.30  brytmärken fönsterkarm 

 Torögatan inbrott, lägenhet tis 10/11 kl. 07.50 – 12.30  uppbruten lägenhetsdörr 

 Torögatan inbrott, lägenhet tis 10/11 kl. 07.05 – 13.53  uppbruten lägenhetsdörr 

 Mörkövägen försök, villa lör 31/10 – lör 14/11 kl. 23.00  brytskador altandörr 

 Rapphönsvägen inbrott, villa lör 21/11 kl. 18.38  fönsterkassett bortbruten v2 

 Morkullsvägen försök, villa lör 21/11 kl. 15 – sön 22/11 kl. 08 brytmärken fönster 
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 Herrhagsvägen inbrott, villa tis 24/11 kl. 16.32  uppbrutet fönster

  

Örby 

 Vagnhäradsvägen inbrott, villa - lör 14/11 kl. 21.23  krossat fönster baksidan 

 

 

Inbrott fritidshus/kolonistuga 

Det har ej skett några under november månad. 
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