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Grannsamverkan i Farsta
Månadsbrev februari

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: februari 2016
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga)
Totalt: 32 st (20 st 2015)
Bandhagen
Fagersjö
Farsta
Farsta Strand
Farstanäset

1
0
8
1
0

Gubbängen
Hagsätra
Högdalen
Hökarängen
Larsboda

4
2
1
5
3

Rågsved
Sköndal
Svedmyra
Tallkrogen
Örby

0
4
1
2
0

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

Av anmälningarna under januari månad var:
Inbrott i villa/radhus
Inbrott i lägenhet
Fullbordade: 8 st
Fullbordade: 11 st
Försök:
3 st
Försök:
10 st
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga)
Fullbordade: 3 st
Försök:
0 st
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Hej alla grannsamverkare i lokalpolisområde Farsta!
Nu har februari månad passerat och tyvärr kan vi konstatera att inbrotten fortsatt ligger på en hög
nivå i lokalpolisområdet.
Under februari skedde 32 st inbrott eller försök i lokalpolisområde Farsta, att jämföra med 20 st i
februari 2015. I lokalpolisområde Globen skedde 35 st och i lokalpolisområde Skärholmen 39 st under
februari 2016.
Åter igen har flest inbrott skett i lägenheter, där vanligaste ingångsvägen är via fönster/dörr på
balkongen, men även lägenhetsdörrar har brutits upp. Vi kan även konstatera att flera inbrott
stannar vid försök och detta beror på att tjuven blivit avbruten eller inte lyckats komma in. Många
gånger är det en observant granne som stör tjuven. Här är det viktigt att ringa direkt till 112 för att
polisen ska ha möjlighet att gripa tjuven/tjuvarna och för att nya inbrott ska förhindras i närområdet.
De områden som varit mest utsatta för inbrott i februari är Farsta med omnejd. Under inledningen av
mars månad är det främst villor i Sköndal och Örby som drabbats. Se Varningsutskick 160307.
Funderar du på att förbättra eller komplettera skalskyddet (mekaniskt skydd) på din bostad
rekommenderar jag ett besök på Samverkan mot brotts hemsida och Stöldskyddsföreningens.
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se
Annat som är AKTUELLT
Till och från besöks vårt lokalpolisområde av ligor som stjäl delar från nyare bilar, där främst BMW
men även andra bilar som t.ex. Mercedes och Audi varit drabbade. Stölderna sker företrädesvis på
nätterna och det som stjäls är främst krockkuddar (ratten) eller navigationssystemet. Natten mellan
den 7 och 8 mars skedde 8 stölder i Örby och Högdalen. Vid andra liknande stölder har det tillgripna
godset hittats gömt i närområdet.

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

Hur kontakta polisen??
Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand kommer på att ni vill tipsa
polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via
mail internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av tipset.
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se (brevlådan avläses vardagar kontorstid,
övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)
Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall det är något som pågår
just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla upp direkt. T.ex. några som ni tror rekar för
brott i ert område.
Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott!
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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.
 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!

INFORMATION
 Personer som vill komma in i bostaden - Var 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!


Personer som ringer på dörren utan att kunna uppge ett legitimt skäl eller beter sig
märkligt när man upptäcker att någon är hemma- Misstänker du att personen rekognoserar
för inbrott, observera vart personen tar vägen och meddela polisen.



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. Tänk på att hörlurssladden visar vägen till
mobiltelefonen och underlätta för tjuven att ”fiska upp” en mobiltelefon, från en jackficka
eller väska.





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”.

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
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UTBILDNING
Är du intresserad av att engagera dig som kontaktombud, ta kontakt med huvudkontaktombudet i
området där du bor. Nästa utbildningstillfälle bli längre fram i vår men datumet är inte bestämt.

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 (februari 2016)
Adress

Brott

Tidpunkt

Tillvägagångssätt

Bandhagen
 Sjösavägen

försök, lägenhet

mån 1/2 kl. 05.55 – 06.05

dörr upplåst, okänt sätt

Farsta
 Nykroppagatan
 Larsbodavägen
 Östmarksgatan
 Östmarksgatan
 Forshagagatan
 Östmarksgatan
 Säfflegatan
 Säfflegatan

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

- tis 9/2 kl. 09.30
fre 12/2 kl. 14.25 – 21.55
fre 12/2 kl. 17.00 – 13/2 kl. 12.00
tors 11/2 kl. 12.00 – 14/2 kl. 13.00
sön 14/2 kl. 15.30 – 22.00
ons 17/2 kl. 18.00 – 19.15
fre 19/2 kl. 11.00 – 18.50
mån 22/2 kl. 11.45 – 14.00

uppbrutet brevinkast
krossad ruta balkongdörr
uppbrutet fönster balkong
krossad ruta balkongdörr
uppbruten balkongdörr
krossad ruta balkong
uppbruten lägenhetsdörr
uppbruten lägenhetsdörr

Farsta Strand
 Eklidsgränd

inbrott, villa

lör 20/2 kl. 16.30 – 22.00

krossad ruta altandörr

Gubbängen
 Majrovägen
 Cirkelvägen
 Lemmings väg
 Majrovägen

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

ons 10/2 kl. 11.10 – 15.50
tis 16/2 kl. 11.30 – 12.00
ons 17/2 kl. 00.30
lör 20/2 kl. 20.30

krossat fönster
brytskador fönster
man med kofot på tomt
brytmärken fönsterkarm

Hagsätra
 Skyllbergsgatan
 Olshammarsgatan

försök, lägenhet
försök, lägenhet

- fre 5/2 kl. 13.40
fre 5/2 kl. 12.00 – 19.00

brytskador lägenhetsdörr
brytskador lägenhetsdörr

Högdalen
 Vrenavägen

försök, lägenhet

- tors 4/2 kl. 12.25

uppbruten lägenhetsdörr

Hökarängen
 Russinvägen
 Bokhållarvägen
 Måndagsvägen
 Saltvägen
 Hauptvägen

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

fre 12/2 kl. 13.10 – 19.20
tors 11/2 kl. 07.30 – 14/2 kl. 10.30
mån 15/2 kl. 08.00 – 17/2 kl. 14.00
tors 18/2 kl. 15.00 – 18.15
- lör 27/2 kl. 22.56

ev. låsslunga
uppbruten ytterdörr
låsslunga ?
brytmärken balkongdörr
uppbruten balkongdörr

Larsboda
 Arvikagatan
 Runsätravägen
 Runsätravägen

försök, lägenhet
försök, villa
inbrott, villa

tors 18/2 kl. 14.45 – 20.15
lör 20/2 kl. 18.10 – 18.20
lör 20/2 kl. 13.35 – 18.15

brytmärken balkongdörr
uppbrutet källarfönster
uppbrutet/krossat fönster
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Sköndal
 Mickel Bagares gr.
 Kexvägen
 Vinthundsvägen
 Spettekaksvägen

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

tors 4/2 kl. 11.00 – 15.00
- ons 10/2 kl. 13.40
18/2 kl. 16.00 – 20.30
tors 18/2 kl. 21.00 – 26/2 kl. 16.00

tillgripen nyckel
brytmärken uteplatsdörr
uppbrutet fönster
bortbruten list/krossad ruta

Svedmyra
 Sorundagatan

inbrott, villa

tis 23/2 kl. 11.00 – 22.40

uppbrutet fönster

Tallkrogen
 Kulstötarvägen
 Tallkrogsvägen

inbrott, villa
försök, lägenhet

tors 18/2 kl. 17.30 – 20.30
fre 26/2 kl. 20.00 – 27/2 kl. 10.00

uppbruten altandörr
krossat fönster

Inbrott fritidshus/kolonistuga
 Farstanäset
inbrott
 Perstorpsvägen
inbrott
 Farstanäset
försök/inbrott

mån 18/1 – mån 1/2
uppbruten dörr
fre 29/1 – tors 4/2
sönderslagen dörr
tors 4/2 kl. 12.00 – 17/2 kl. 12.00 brytmärken dörrkarm

