
grannsamverkan@norra-angby.se

Bilinbrotten 2006



86 
bilinbrott 

på 226 
dagar

Uppdaterat 15 aug

Vart 18:e 
hushåll i 

Norra Ängby  
drabbat



Hela förra 
året 79 st.

Här ser du när och var men hur och varför ?

Jag gjorde en lista. Gick runt och frågade de som drabbats. 
52 Ängbybor fick jag ihop. Lägg märke till att denna 
sammanställning berör enbart bilbrott i vårt villaområde.  
De som infartsparkerar vid T-banan är ej med.

Vilka 
slutsatser 
kan dras?



52 Ängbybor har berättat 



52 Ängbybor har berättat 

Jag har ännu inte stött på något fall där bil belyst av korrekt installerad 
rörelsekänslig halogenstrålkastare drabbats! Det kanske kommer?

Vad kan vi lära?



� Tjuven valde bil som var parkerad 
på tomten (34) / gatan (18)

� Två, av tolv larm, konstaterade 
aktiva 

� 10 larm ej säkert utlösta

� Av 52 inbrott skedde 51 där ingen 
halogenbelysning fanns. 

Tål att fundera på!
Lägg märke till att rörelsekänslig 
strålkastare bara har effekt inom 
tomtgräns.

Inget stulet men inbrottsskador. 
Larm har en begränsande effekt.

Nio inbrottsskador. Förlust av 8 
bilstereo och en biltelefon. En bil 
hade dörrar spärrade inifrån och 
lämnades med  trasig ruta. 

I det återstående fallet hjälpte det 
ändå inte. Rörelsedetektorn 
aktiverades redan från gatan

Vad kan vi lära?



� Rörelsekänslig mysbelysning på
uppställningsplats 

� Kvarglömd ryggsäck – Resultat:

� Minsta stöld 5 kr som låg i 
mittkonsolen på en gammal Volvo 
med omodern radio   – Konsekvens:

� Gammal bil – gammal bilradio med 
kasettspelare  

� Vänster bak vanligast därefter  H fram 
- V fram och sist H bak

Liten/ingen skyddseffekt

Lilla vänstra bakrutan  - 1800:-
plus ryggsäck

Radion ratades
En ruta  - 1200:- (och 5 kr:-)

Mindre risk men inte noll 

Vad kan vi lära?



� Kraftig rörelseaktiverad strålkastare 
typ halogenbelysning  - för att slippa 
påhälsning  Kostnad  250-750 kr

� Larm - skyddar bilstereon men hjälper 
inte mot krossad ruta 
Kostnad  3000 kr

� Töm bilen! 

� Snabbare information – Varning från 
polisen

� Bättre samverkan grannar emellan.  
Information med mail och via 
hemsidan eller över staketet!!! 

Åtgärder

Förutsätter parkering på tomt och 
aktiveras först när tjuven går in 
på tomten!

Larm som syns tydligt utifrån bilen 
är troligen att sträva efter. Fördel 
självriskbortfall ??

Ledsen, men jag tror du hört det 
förut

Hur kan det genomföras?

Din uppgift!
Dela med dig av din erfarenhet! 



Mer kunskap ...
Bilmärken som drabbats



Grannsamverkan i Norra Ängby

grannsamverkan@norra-angby.se


