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                 Grannsamverkan i Farsta 
                 Månadsbrev mars 

  
 

 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: mars 2016  
 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 32 st (16 st 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
(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: 11 st  Fullbordade: 13 st   
Försök: 0 st  Försök: 8 st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade:  1 st 
Försök:  0 st 
 
 
 
 

Bandhagen 2 Gubbängen 5 Rågsved 4 
Fagersjö 1 Hagsätra 3 Sköndal 7 
Farsta 2 Högdalen 1 Svedmyra 1 
Farsta Strand 0 Hökarängen 3 Tallkrogen 0 
Farstanäset 0 Larsboda 1 Örby 2 
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Hej alla grannsamverkare i lokalpolisområde Farsta! 
 
Nu är mars månad summerad och vi ligger fortfarande kvar på samma nivåer som föregående månad 
med 32 st inbrott eller inbrottsförsök, att jämföra med 16 st mars 2015. 
 
Antalet inbrott eller inbrottsförsök i våra granndistrikt var under mars månad 33st i lokalpolisområde 
Huddinge och 20 st i lokalpolisområde Globen. Lokalpolisområde Skärholmen hade 20 st. Inbrotten 
varierar över tid och just nu sker många inbrott i lokalpolisområde Farsta.  
 
Flest inbrott och försök har skett i lägenheter, där vanligaste ingångsvägen är via ett fönster. 
Fönstervägen är även det vanligaste sättet att ta sig in i villor och radhus.  
 
De områden som varit mest utsatta för inbrott i mars är Sköndal, Gubbängen och Rågsved. 
 
Tips om hur du kan förebygga inbrott via fönster hittar du på www.samverkanmotbrott.se och  
www.stoldskyddsforeningen.se  samt i bifogad pdf ”Utan tillfälle inget brott” (värd att läsa!). 
 
      
 
 
Kontakta polisen direkt då ni misstänker att något är fel. Vi är beroende av Er information och hjälp 
 
 
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.  Men Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 
 
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!   
 

 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.   

 

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

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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AKTUELLT- Medborgardialog 
Just nu genomför Lokalpolisen Farsta medborgardialoger i form av ”Kvartersmöten” runt om 
i lokalpolisområdet. Vi besöker 13 olika platser för att få ökad kunskap om vad som skapar 
otrygghet för våra medborgare, där man bor eller är verksam.  
 
Har du missat möjligheten att framföra Din åsikt? Då behöver du inte misströsta! Via nedan 
länk kan du fortfarande framföra dina åsikter och därigenom påverka vår lägesbild och 
framtida prioriteringar.  
 
Kopiera nedan länk och klistra in i en sökmotor på internet så kan du anonymt lämna dina 
åsikter. Enkäten tar bara några minuter att fylla i. 
 
https://docs.google.com/forms/d/10N8oPaGyMQ9tnRB5ly_DGFSqWWJrvCAK6uSazFDG1_Y/
viewform?edit_requested=true  

 
Du kan också fylla i enkäten via vår Facebook- Polisen Farsta, Vantör. 
 
Alternativt- om du saknar egen Facebook, hittar du enkäten via 
www.facebook.com/farstapolisen    
 

Vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att fylla i enkäten då vår verksamhet är till 
för Er! 
 
 

AKTUELLT inom en snar framtid 
Eldning av trädgårdsavfall  
Lite information rörande eldning av trädgårdsavfall i Stockholms kommun. Nedan och mer finns att 
läsa på Brandförsvarets hemsida samt Stockholms stads hemsida. 

 
 Får ske under vecka 18, valborgsmässoafton och vecka 40. Övrig tid råder normalt 

eldningsförbud. Aktuell brandriskprognos kan fås på brandförsvarets telefonsvarare på 08-
454 83 39. Dispens att elda under annan tid på året kan sökas hos miljöförvaltningen. 

 Vid torrt väder kan dock förbud gälla även under ovan tidpunkter. Grannar får inte störas 
eller brandrisk uppstå. 

 Elda inte vid torr och blåsig väderlek.  

 Elda bara torrt material. (Dock ej gräs, löv och kvistar. Detta p.g.a. att det ger upphov till 
illaluktande rök som kan ge överkänslighetsreaktioner, luftvägsinfektioner m.m.) 

 Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast m.m. då detta 
bildar giftig rök). 

 Se till att snabbt få fyr på elden, (vilket lättast sker om avfallet är helt torrt). 

 Informera brandförsvaret inför större brasor på egen tomt. 

 Ha alltid släckutrustning till hands. 
 
Tänk på att eldning alltid sker under eget ansvar. 

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 
 

https://docs.google.com/forms/d/10N8oPaGyMQ9tnRB5ly_DGFSqWWJrvCAK6uSazFDG1_Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/10N8oPaGyMQ9tnRB5ly_DGFSqWWJrvCAK6uSazFDG1_Y/viewform?edit_requested=true
http://www.facebook.com/farstapolisen
http://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 är planerat att genomföras i slutet av maj. När datum och tid är fastställt 
kommer det att delges huvudkontaktombuden.   
 
OBS! 
Om du känner någon som vill starta upp en ny Grannsamverkansförening, be dem kontakta oss.  
 

 
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


Sida 1 av 2 
 

Inbrott samt försök till inbrott i bostad (mars 2016) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

 Skeppstavägen försök, lägenhet - sön 13/3 kl. 08.25  brytskador källardörr 

 Läggestavägen inbrott, lägenhet mån 21/3 kl. 12.00 – 28/3 kl. 13.50 krossad ruta balkongdörr 

 

Fagersjö 

 Havsörnsvägen inbrott, lägenhet sön 20/3 kl. 16.30 – 16.45  uppbruten altandörr 

 

Farsta 

 Ekebergabacken inbrott, lägenhet - ons 23/3 kl. 22.20  via öppet badrumsfönster 

 Larsbodavägen inbrott, lägenhet tors 31/3 kl. 10.00 – 16.00  ? 

 

Gubbängen 

 Bordsvägen inbrott, lägenhet ons 9/3 kl. 16.00 – 11/3 kl. 10.00 uppbruten balkongdörr 

 Majrovägen försök, lägenhet - sön 13/3 kl. 01.30  brytskada fönster 

 Majrovägen försök, lägenhet ons 16/3 kl. 08.50 – 21.30  skada fönster och karm 

 Skrinvägen inbrott, lägenhet ons 16/3 kl. 10.30 – 20.50  uppbrutet fönster 

 Bordsvägen försök, lägenhet tis 22/3 kl. 02.15 – 02.30  brytskada ytter-/altandörr 

 

Hagsätra 

 Glanshammarsgatan inbrott, lägenhet fre 18/3 kl. 17.00 – 20/3 kl. 14.20 uppbrutet fönster 

 Skyllbergsgatan inbrott, lägenhet tors 24/3 kl. 15.00 – 25/3 kl. 16.00 uppbrutet fönster 

 Glanshammarsgatan inbrott, lägenhet lör 26/3 kl. 16.00 – 18.00  uppbruten lägenhetsdörr 

 

Högdalen 

 Önskehemsgatan  inbrott, lägenhet tors 3/3 kl. 23.00 – 4/3 kl. 04.00 ? 

 

Hökarängen 

 Saltvägen inbrott, lägenhet mån 7/3 kl. 12.00 – 12.45  uppbruten lägenhetsdörr 

 Piprensarvägen försök, lägenhet tors 24/3 kl. 06.15 – 18.00  brytskador låscylinder 

 Budbärarvägen inbrott, villa  tors 24/3 kl. 18.00 – 23.34  uppbrutet fönster 

 

Larsboda 

 Vålmvägen inbrott, villa tors 3/3 kl. 08.00 – 22.00  fönster krossat med sten  

 

Rågsved 

 Lerbäcksgräns försök, lägenhet mån 21/3 kl. 08.00 – 14.30  borrhåll i låskolv 

 Lerbäcksgränd försök, lägenhet mån 21/3 kl. 07.00 – 14.30  borrhåll i låskolv 

 Lurstigen inbrott, lägenhet tors 24/3 kl. 16.00 – 21.45  hål i fönster 

 Askersundsgatan försök, lägenhet - sön 27/3 kl. 10.50  tillgripen nyckel? 
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Sköndal 

 Bengt Bagares gränd inbrott, lägenhet lör 5/3 kl. 20.00 – 20.18  uppbrutet fönster 

 Gråhundsvägen inbrott, villa lör 5/3 kl. 18.55 – 22.45  uppbruten altandörr 

 Saffransvägen inbrott, villa - sön 6/3 kl. 12.00  bortmonterat fönster, altan 

 Gråhundsvägen inbrott, villa fre 26/2 kl. 09.00 – 6/3 kl. 15.00 uppbrutet fönster 

 Thorsten Levens. Väg inbrott, villa ons 9/3 kl. 17.15 – 21.00  uppbrutet fönster 

 Anna Bruncronas Väg inbrott, villa ons 9/3 kl. 10.10 – 22.50  uppbrutet fönster 

 Thorsten Levens. Väg inbrott, villa fre 11/3 kl. 13.00 – 12/3 kl. 00.40 nyckel 

 

Svedmyra 

 Fållnäsgatan inbrott, villa - fre 4/3 kl. 19.54  uppbrutet källarfönster 

Örby 

 Stavsjövägen inbrott, villa - fre 4/3 kl. 11.15  uppbrutet fönster 

 Stavsjövägen inbrott, villa sön 28/2 – 4/3 kl. 14.00  uppbruten altandörr 

 

 

Inbrott fritidshus/kolonistuga 

 Perstorpsvägen inbrott mån 15/2 – tors 17/3 kl. 14.45 uppbruten dörr? 
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