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Datum 
2015-12-30 

 

 
  

   

 

VARNINGSUTSKICK till er som är engagerade i  
”Grannsamverkan” 
 

Det har nyligen varit inbrott i bostäder i ditt område eller alldeles i närheten 
(Enligt sekretesslagens bestämmelser får inga gatunummer lämnas ut) 
 

Inbrott 1-30 december 2015 
Från 1 december till idag har det skett 39 st inbrott eller försök i lokalpolisområde Farsta och det 
är både villor och lägenheter som drabbas. För gator, tider och tillvägagångssätt se bifogad bi-
laga. 
 

 
Platser/gator i lokalpolisområde Farsta: 1-30 december 2015 

 
(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning  
av anmälan eller ej fullständig adress). 
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Var observanta på er omgivning och gör vad DU kan för att försvåra för 
tjuven.  
 

Håll Grannsamverkan vid liv genom att följa de råd och anvisningar som 
finns enligt grannsamverkanskonceptet. 
 
VIKTIGT att observera, reagera och larma polisen när man gör iakttagelser.  
Var observant på person/er och bilar i ditt område. Notera signalement och 
registreringsnummer. 

 
Vid pågående brott ring 112  
 
Vid tips till polisen ring 114 14 eller  
e-post: registrator.stockholm@polisen.se 

 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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Inbrott samt försök till inbrott i bostad (december 2015) 

Adress Brott Tidpunkt  Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

 Skeppstavägen inbrott, lägenhet tors 24/12 kl. 08.00 – 26/12 kl. 09.30 uppbrutet fönster 

 Ottekilsvägen inbrott, villa mån 21/12 kl. 19.00 – 27/12 kl. 22.30 uppbrutet fönster 

 

Fagersjö 

 Gräsandsvägen inbrott, lägenhet tis 29/12 kl. 20.00 – 21.00  uppbruten lägenhetsdörr 

 

Farsta 

 Storforsplan försök, lägenhet ons 2/12 kl. 18.05 – 18.10  brytmärken balkongdörr 

 Säfflegatan  inbrott, lägenhet ons 2/12 kl. 16.15 – 21.00  uppbruten balkongdörr 

 Farstavägen inbrott, lägenhet tors 10/12 kl. 06.15 – 14.30  krossat fönster 

 Östmarksgatan inbrott, lägenhet tors 10/12 kl. 11.30 – 22.30  uppbrutet fönster balkong 

 Farstavägen inbrott, lägenhet fre 18/12 kl. 06.00 – 17.00  krossat fönster 

 Värmlandsvägen inbrott, villa fre 18/12 kl. 15.30 – 23.00  uppbrutet fönster vid altan 

       

Farsta Strand 

  

 

Gubbängen 

 Getfotsvägen inbrott, lägenhet mån 21/12 kl. 09.00 – 18.00  uppbruten balkongdörr 

 

Hagsätra 

 Olshammarsgatan försök, lägenhet ons 9/12 kl. 05.00 – 08.00  skrapmärke vid säkerhetslås 

 

Högdalen 

 Skebokvarnsvägen inbrott, lägenhet lör 5/12 kl. 23.00 – 23.40  krossade ruta balkongdörr 

 

Hökarängen 

 Söndagsvägen inbrott, villa ons 2/12 kl. 18.40 – 19.05  uppbruten altandörr 

 Sjöskumsvägen inbrott, lägenhet tis 1/12 kl. 15.30 – ons 2/12 kl. 08.00 uppbruten lägenhetsdörr  

 Kumminvägen inbrott, lägenhet mån 7/12 kl. 12.04 – 12.20  slunga? 

 Kumminvägen inbrott, lägenhet mån 7/12 kl. 06.15 – 16.50  slunga? 

 Saltvägen försök, lägenhet tis 15/12 kl. 08.20 – 15.30  skador kodlåsport, källardörr 

 

Larsboda 

 Filipstadsbacken inbrott, lägenhet tors 24/12 kl. 06.30 – 27/12 kl. 18.30 ? ev. tillgripna nycklar 

 Filipstadsbacken inbrott, lägenhet ons 23/12 kl. 05.00 – 28/12 kl. 14.50 ? ev. slunga/dyrk 

 

Rågsved 

 Rågsvedsvägen försök, villa lör 12/12 kl. 00.00 – 09.00  brytmärken altandörr 
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 Bäverbäcksgränd inbrott, lägenhet sön 20/12 – tis 29/12 kl. 20.45 uppbrutet fönster 

 Bäverbäcksgränd inbrott, lägenhet tis 29/12 kl. 08.00 – 18.30  uppbrutet fönster/balkongd 

  

Sköndal 

 Bengt Bagares gränd inbrott, lägenhet mån 7/12 kl. 08.00 – 17.15  ? 

 Sköndalsbrovägen inbrott, villa tors 24/12 kl. 22.00 – 25/12 kl. 07.30 krossat fönster  

 Bengt Bagares gränd försök, lägenhet sön 27/12 kl. 12.00 – 15.50  skada låskåpa (slunga?)

  

Svedmyra 

 Muskögatan inbrott, villa - tors 3/12 kl. 16.14  uppbrutet fönster 

 Torögatan inbrott, villa lör 12/12 kl. 17.11 – 17.28  uppbrutet fönster 

 Fållnäsgatan inbrott, villa mån 14/12 kl. 13.00 – 16.30  uppbruten källardörr 

 

Tallkrogen 

 Lemmings väg inbrott, villa tors 3/12 kl. 06.30 – 18.44  uppbrutet fönster 

 Olympiavägen försök, villa fre 4/12 kl. 15.00 – 18.00  brytskador fönsterkarmar 

 Olympiavägen inbrott, villa lör 5/12 kl. 08.30 – 18.20  uppbrutet fönster 

 Lemmings väg inbrott, villa lör 5/12 kl. 16.55 – 18.40  fönsterkassett bortbruten v2 

 Herrhagsvägen inbrott, villa lör 5/12 kl. 13.50 – 16.50  uppbruten vindslucka 

 Herrhagsvägen inbrott, villa tis 8/12 kl. 14.00 – 19.15  uppbrutet källarfönster 

 Hammerstavägen försök, villa - sön 13/12 kl. 00.30  krossad ruta altandörr 

 Träningsvägen inbrott, villa fre 18/12 kl. 06.32 – 17.00  liten ruta krossad vid entréd. 

 Tallkrogsvägen försök, lägenhet ons 23/12 kl. 23.30 - 24/12 kl. 00.30 brytmärken fönsterkarm 

 Herrhagsvägen inbrott, villa - tors 24/12 kl. 22.00  fönster borttaget 

 Herrhagsvägen inbrott, villa tors 24/12 kl. 10.00 – 25/12 kl. 12.15 uppbrutet fönster 

 

Örby 

  

 

 

Inbrott fritidshus/kolonistuga 

 Farstanäset inbrott sön 29/11 – 5/12 kl. 10.00 uppbrutet fönster 
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