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Lokalpolisområde Bromma-Vällingby-Ekerö
Bedragare greps av polis efter lyckad spaning!
Misstänkt bedragare fiskade post ur brevlådor på olika ställen i Stockholms län
för att få tag på kreditkort samt koder till dessa. Nu har polisens bedrägerisektion gripit en man i 35-års åldern.
Polisens bedrägerisektion har under augusti 2015 haft spaning på en misstänkt
bedragare som specialiserat sig på att fiska upp post ur folks brevlådor runt om
i Stockholms län. Han har varit ute efter kreditkort och koder till dessa. Polisen kunde under spaningen se hur bedragaren gick igenom posten i brevlådorna och stoppade tillbaka den post han inte var intresserad av, innan han
lämnade platsen.
Bedragaren, en man i 35-års åldern, hemmahörande i södra Stockholm, kunde
odramatiskt gripas av de poliser som spanade på honom, och han anhölls sedermera av åklagare. Anmälningar om kontokortsbedrägerier har upprättats.
Med tanke på omfattningen och systematiseringen kan det komma att rubriceras som grovt bedrägeri.
Mannen har ett 40-tal misstankar om bedrägerier på sig men utredningen
växer. Han har förekommit i likande brottslighet under flera års tid. Polisens
arbete består nu av att bland annat ta kontakt med de målsägare som blivit
drabbade av bedragaren. Flera av målsägarna som polisen varit i kontakt med
har blivit chockade och visste inte om att de var drabbade.
– Vi får hoppas att infångandet av bedragaren kommer att leda till att antalet
bedrägeri med detta modus kommer sjunka, i alla fall på kort sikt, säger Niclas
Larsen vid bedrägerisektionen.
Polisen uppmanar allmänheten att se över sina brevlådor så att de är låsta och
slutna, så att det inte går att ”fiska” upp posten. Anmäl till polisen om du misstänker du utsatts för bedrägeri.
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STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem)
Bostadsbrott
Inbrott villa
Försök till inbrott villa
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i lägenhet
Stöld i/ur bil
Övriga brott
Personrån
Väskryckning
Åldringsbrott
Cykelstölder

Juni
6
3
9
3
56
Juni
3
0
4
49

Juli
17
3
10
4
44
Juli
3
0
2
54

Aug
32
8
10
3
44
Aug
2
1
1
96

Om statistiken – Tips och råd
Inbrott i villa/lägenhet, Inbrott i villa: Ökning under sommaren med topp i augusti.
Totalt 108 st anmälda angrepp mot bostad, juni-aug. Inbrottssatsning från Lokalpolisområdet pågår med bl.a informationsblad/set som ska delas ut av Grannstödjarna till
boende i områden där många inbrott skett. De flesta villainbrotten/försök under sommaren har skett utmed T-banans gröna linje samt i Ängby/Blackeberg , Eneby, Mariehäll och Abrahamsberg. Se kartbild.
Inbrottssätt: Många uppbrutna dörrar (vilket inte är så vanligt), fönsterkarmar bortbrutna, fönsterkross samt uppbrutna altandörrar.
Inbrott i lägenhet: Ingen ökning. Håller samma nivå/antal under sommarmånaderna.
Inbrotten i bostad ökar normalt under sommarmånaderna då folk reser bort och har
semester.
Stöld av bilinredning/inbrott i bil har förekommit frekvent hela året 2015. Totalt
144 st anmälda brott under sommarmånaderna juni-augusti 2015. Det stjäls både fast
utrustning ur bilarna såsom GPS:er, stereoapparater m.m. samt stölder av tillbehör som
lämnats kvar, personliga tillhörigheter, ex väskor, verktyg osv.
INFÖR HÖSTEN:
Det är viktigt att vi hjälper varandra med tillsyn av bostäderna i fortsättningen inför
hösten. En aktiv grannsamverkan med ”observanta grannar” är viktigt. Tala om om
du reser bort så att någon tittar till Ditt hus. Följ minimikraven för deltagande i Grannsamverkan. Se även brottsförebyggande tips på www.samverkanmotbrott.se.
Åldringsbrott: minskning under sommarmånaderna. Ett vanligt tillvägagångssätt är
nu att man säger att man kommer från hemtjänsten eller att man är läkare/sjuksköterska som skall ta blodtryck. Nya modus är att utge sig för att vara
blomsterbud, komma med en blomma för att lura sig in eller att man är påstridig om
att reparera ”någonting” på villan och få betalning för detta innan arbetet påbörjats.
Hotfulla. Engelsktalande. Påminn era anhöriga om vikten av att inte släppa in några
personer i bostaden om de inte säkert vet vilka de är.
Cykelstölder: Nästan fördubblat antal cykelstölder under augusti månad i jämförelse
med tidigare sommarmånader! Totalt 199 st cykelstölder under sommarmånaderna.
Fler cyklar i omlopp som kommer fram under våren och parkeras utomhus är orsaken.
Det finns enligt uppgift flera olika konstellationer som åker runt och stjäl cyklar.
Viktigt att cykelägaren låser fast sin cykel i något fast föremål som inte kan flytttas och låsa med godkända lås. Märk Din cykel och skriv upp ramnumret. Se
www.stoldskyddsforeningen.se
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Kartan visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet under
juni-augusti månad 2015. Totalt 108 st anmälda brott.

Sökvillkor:
Källsystem: RAR
Tiden är: Delvis inom
Datum fr.o.m: 2015-06-01
Datum t.o.m: 2015-08-31
Veckodag: alla
Brottskod: 9801,9802,0874,0857
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Kartan visar stöld av cykel under juni-augusti månad 2015.
Totalt 199 stycken anmälda brott.

Sökvillkor:
Källsystem: RAR
Tiden är: Delvis inom
Datum fr.o.m: 2015-06-01
Datum t.o.m: 2015-08-31
Veckodag: alla
Områdeskod (RAR): 23e*
Brottskod: 0807
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FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET

Ytterligare 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

-

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
Nya grannsamverkansföreningar startas varje månad i Bromma.
Befintliga föreningar: Var AKTIVA. Ta del av och följ minimikraven för
deltagande i Grannsamverkan! Fråga Er kontaktperson.
UTBILDNINGSKVÄLL HOS POLISEN
Grannsamverkansutbildning kommer att erbjudas under hösten en
vardagskväll för alla nya kontaktpersoner samt för kontaktpersoner
som önskar uppgradera sina kunskaper i en startad förening.
Inbjudan med plats och tid kommer via mail ca 2 veckor innan utbildningstillfället!

Grannstöd
Även 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
TF lokalpolisområdeschef
Kommissarie Tommy Stiernerlantz
Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan
Inspektör Hans Kempe

010-56 30654
010-56 30865
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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

Klart slut
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