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Grannsamverkansinformation december 2016,
Område Bromma
Tyvärr ser vi en en kraftig ökning av bostadsinbrotten under höstmånaden
november 2016.
Bara under november månad anmäldes det 46 stycken inbrott i villa och 40 st
inbrott i lägenhet i Bromma. November är historiskt sett en månad med många
bostadsinbrott. Se tabell nedan.
Ni som har grannsamverkan bör öka aktiviteten i Bromma i Era föreningar nu
och över jul/nyår.
Tiden för inbrotten under hösten har varit på dag- eller eftermiddagstid.
Brotten har även skett genom att bryta sig in på övervåningen i villor. Uppgifter tyder på att någon/några vid ett par inbrott klättrar upp för stuprännan för
att komma till övervåningen. Drabbade områden är Nockeby, Olofslund,
Äppelviken och Stora Mossen.
I övrigt har Södra och norra Ängby drabbats av många inbrott i villa.
Många lägenheter runt Brommaplan, Ulvsunda och Abrahamsberg har även
drabbats av många inbrott.
Polisen arbetar aktivt med olika insatser p.g.a inbrotten.
Se kartor nedan.

STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem)
Bostadsbrott
September
Oktober
November
Inbrott villa
16
23
46
Försök inbrott i villa
4
3
2
Inbrott i lägenhet
11
6
40
Försök inbrott i lägen2
2
7
het
Stöld i/ur bil
57
73
42
Övriga brott
September
Oktober
November
Personrån
3
1
3
Väskryckning
0
1
1
Åldringsbrott
4
2
5
Cykelstölder
75
46
16
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Lokalpolisområde Vällingby
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114 14

polismyndigheten.stockholm@polisen.se
www.polisen.se/stockholms_lan

OMRÅDE BROMMA

FÖREBYGGANDE TIPS
VILLAINBROTT:
Finns grannar som arbetar hemma dagtid, pensionärer eller föräldralediga
hemma med barn? Då finns möjlighet att vara vaksam på personer i Ert bostadsområde.
Vi ser en ökad brottsbelastning efter t-banans gröna linje. En gärningsman
som går/promenerar i ert bostadsområde kan lätt slinka in på någon tomt och
begå inbrott. Extra koll på personer som är okända och promenerar i era bostadsområden kan vara intressanta.
Bilburna inbrottstjuvar ställer ju heller inte bilen utanför villan som de tänker
bryta sig in i varför även dessa parkerar bilen (eller blir avlämnade) och finns
även de gående i bostadsområdet.
Bilar, reg.nr, signalement är bra att notera. Att fotografera med mobiltelefon är
inte förbjudet. Kan man få signalement, bil, registreringsnummer o.s.v är detta
till mycket stor hjälp för polisens möjligheter att utreda brottet.
Var extra vaksamma eftermiddagar då det börjar skymma/mörkna ute. En
mörk villa utan belysning visar klart att ingen är hemma. Lummiga trädgårdar gör det lätt att gömma sig.
Mellan kl 15-18 har flest anmälda brott inträffat under november.
Tveka inte att ringa 112 vid misstanke om pågående brott.
Tänk på att gömma undan stöldbegärligt gods hemma. Inga bilnycklar i hallen.
Göm undan nycklarna!
På flera av inbrotten under hösten har familjens ena bil stulits.
LÄGENHETSINBROTT:
Väldigt många av lägenhetsinbrotten sker genom att gärningspersonen klättrar
upp på balkongen och bryter upp balkongdörren eller slår sönder rutan i balkongdörren. Lägenheter i markplanet, eller 1-2 våningar upp, bör se upp med
detta förfarande och införskaffa extra låsanordningar på balkondörren. Ta bort
balkongsskyddet på räcket så blir det bättre insyn vid balkongdörren.
STÖLDER I/UR/FRÅN BIL:
är fortsatt höga i Bromma och i hela Stockholms Län. Stölder av bilrattar med
airbags, gps och annan teknisk utrustning förekommer fortfarande men ”vanliga” inbrott i bil ökar mest då slarviga bilägare lämnar kvar gods i sina bilar.
Störningssändare:
Tänk på att bilen verkligen är låst när den parkeras. Speciellt vid stora parkeringar, exempelvis Bromma Blocks. Signalen från fjärrkontrollen kan lätt störas ut varför bilen inte låses med stöld ur bil som följd. Känn efter på bildörren
att bilen verkligen har låsts. Se bifogad fil
CYKELSTÖLDER:
Av mängdbrotten är det även cykelstölder som sticker ut. Fortsatt högt antal
cykelstölder under hösten.
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OMRÅDE BROMMA

Kartan visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet under
september-november månad 2016.

Totalt 162 stycken anmälda brott.

Sökvillkor:
Källsystem: RAR
Datum fr.o.m: 2016-09-01
Datum t.o.m: 2016-11-30
Veckodag: alla
Brottskod: 9801,9802,0874,0857
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Kartan visar stöld i/ur/från bil under september-november månad 2016.

Totalt 158 stycken anmälda brott.

Sökvillkor:
Källsystem: RAR
Datum fr.o.m: 2016-09-01
Datum t.o.m: 2016-11-30
Veckodag: alla
Brottskod: 0840
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Kartan visar stöld av cykel under september-november månad 2016.

Totalt 130 stycken anmälda brott.

Sökvillkor:
Källsystem: RAR
Datum fr.o.m: 2016-09-01
Datum t.o.m: 2016-11-30
Veckodag: alla
Brottskod: 0807
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OMRÅDE BROMMA

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET

Ytterligare allmänna tips
-

Skriv en inventarieförteckning!
Den hjälper dig att hålla koll på vad som faktiskt försvunnet och är
till stor hjälp när polisens godsspaning ska leta efter dina stulna värdesaker.

-

Märk Ditt gods med märkpenna eller MärkDNA. Se
www.samverkanmotbrott.se

-

Sätt ”timer” på belysningen så att det lyser hemma när det blir mörkt

-

Montera en strålkastare med rörelsedeckare som lyser upp baksidan
av villan. Mycket effektivt.

-

Tänkt att låsa fast eller att plocka in bland annat stegar – dessa kan
annars lätt bli användbara redskap för inbrottstjuven.

-

Tänk på att låsa ALLA lås när du går hemifrån.

-

Om du ägnar mycket av din tid ute i din trädgård och oftast har både
altandörren och fönster öppna är det svårt att hålla 100 % koll. Då är
det bättre att du låser dörrar och stänger alla fönster. Inbrottstjuven
är snabb både att ta sig in och därifrån med dina värdesaker.

-

Var extra vaksam mot personer som rör sig i området. Gör dem observanta på att du sett dem och har du möjlighet. Om det rör sig bilar
i området som du känner rekar för inbrott, så är det bra om du tar
bilnummer och/eller fotograferar dem. Tipsa Polisen via 114 14.

-

Ge dig till känna om du märker att någon undersöker om du är
hemma. Det kan räcka med att du frågar genom dörren eller att de på
något annat sätt får kännedom om att någon är hemma.

-

Gör en backup på din dator

-

Lägg in spårningsprogram i mobiler och datorer.
Exempelvis - Find my Iphone.

-

Ta del av brottsförebyggande tips på www.samverkanmotbrott.se
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Grannsamverkan
Befintliga föreningar: Var AKTIVA. Ta del av och följ minimikraven för
deltagande i Grannsamverkan!

Grannstöd
Grannstödjarna rullar på som vanligt.
Grannstödsverksamheten bygger på frivilliga deltagare under ledning av
lokal polis. Dessa patrullerar bostadsområden i egen skyltad grannstödsbil
huvudsakligen under vardagar på dagtid i Bromma och Vällingby.
Polisens volontärer

Intresserad av att bli volontär?
Du som är intresserad av att bli Polisens volontär kan anmäla ditt intresse
via denna länk:
www.polisen.se/volontar

Kontaktuppgifter
samverkansansvariga i Bromma, Ekerö, Vällingby
Lokalpolisområdeschef
Polisintendent Lennart Paulsson
Kommunpolis, Bromma
Kommissarie Tommy Stiernerlantz

010-56 30654

Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan, grannstöd
Ekerö, Bromma , Hässelby-Vällingby
Inspektör Hans Kempe

010-56 30865

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Lokalpolisområde Vällingby

Pajalagatan 46, Vällingby

114 14

polismyndigheten.stockholm@polisen.se
www.polisen.se/stockholms_lan

OMRÅDE BROMMA

Övriga kontaktuppgifter
114 14

Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer
i ditt närpolisområde

112

Under pågående brott eller i annan akut situation

010-56 902 21

Tipstelefon (iakttagelser gällande inbrott)

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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