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Lokalpolisområde Bromma, Ekerö, Vällingby
Glädjande att lägenhetsinbrotten minskat under maj månad i Bromma.
Endast 3 st fullbordade inbrott i lägenhet samt 3 st försök. Mycket bra.
Cykelstölderna har mer än fördubblats under maj månad. Det finns uppgifter
om att stulna cyklar transporteras över gränserna på olika sätt till utlandet.
Var noga med vaksamheten i Era grannsamverkansföreningar nu när semesterperioden börjar. Be någon titta till Ert hus om Ni reser bort.
Ta del av och följ minimikraven för deltagande i Grannsamverkan.
Oärliga personer som utger sig för att vara från någon insamlingsorganisation.
På Ekerö den 3 juni gick en man, som pratade Engelska, runt på torget för att
samla in pengar till förståndshandikappade/handikappade barn till något öststatsland.
Med sig hade mannen en insamlingslista där personerna som donerat pengar
kunde skriva upp sig. Detta för att det skulle se mer trovärdigt ut.
Mannen visade en undermålig layout från någon okänd insamlingsorganisation.
Personen som uppmärksammade insamlingsförsöket såg bl.a en äldre dam
som gav mannen ganska mycket pengar.
Personen som uppmärksammade insamlingen (vittnet) ifrågasatte vid tillfället
mannens insamling och började ställa frågor till honom. Mannen var inte intresserad att svara och pratade endast engelska. Vittnet sade då att mannen
stoppade pengarna i egen ficka vilken mannen erkände och att så var fallet.
Vittnet fotograferade då mannen som drog sig tillbaka till en bil parkerad utanför centrum vid vårdcentralen. En kumpan satt som förare i en tyskregistrerad
silverfärgad Opel Astra med slutsiffrorna 622 i registreringsnumret.
Anmälan skrevs. Länskommunikationscentralen kontaktades vilka uppgav att
samma/liknande modus förekommit i övriga delar av landet. De försöker i
första hand få äldre personer att ge bidrag. Om de inte har pengar följer de
gärna med till bankomaten och försöker få personen att ta ut pengar, kort, koder, som sedan stjäls.
Männen visade aggressivitet och pratade bara engelska. Mannen på torget var
av utländsk härkomst, ca 22-25 år gammal, iklädd svart vindtygsjacka med rött
foder i huvan, blåjeans och nya Niketygskor och gav ett välvårdat intryck.
Dessa personer/bil kan dyka upp var som helst i vårt närområde i Västerort.
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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

Mars
8
5
19
2
73

April
16
4
12
2
50

Maj
10
2
3
3
49

2
2
6
28

7
1
7
29

1
0
2
68

Om statistiken – Tips och råd
Stöld av bilinredning/inbrott i bil har förekommit frekvent hela våren 2015. Totalt
49 st anmälda brott under maj 2015. Det stjäls både fast utrustning ur bilarna såsom
GPS:er, stereoapparater m.m. samt stölder av tillbehör som lämnats kvar.
Mars månad toppar med 73 st inbrott i bil. I kartan visas även övriga stölder från fordon, personliga tillhörigheter, ex väskor som lämnats kvar, verktyg osv. Se kartbild
Inbrott i villa/lägenhet, Inbrott i villa: liten minskning under maj månad.
Inbrott i lägenhet: Glädjande minskning av lägenhetsinbrotten under maj månad. De
flesta lägenhetsinbrotten/försök under maj månad drabbade Blackeberg och Ängby.
Se kartbild. Inbrotten i bostad ökar normalt under sommarmånaderna då folk reser bort
och har semester.
INFÖR SOMMAREN:
Det är viktigt att vi hjälper varandra med tillsyn av bostäderna inför, och under sommaren. 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 i maj sedan tidigare månader. 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: Mer än fördubblat antal cykelstölder under maj månad i jämförelse med
tidigare vår/vintermånader! 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 är att cykelägaren låser fast sin cykel i något fast föremål som inte kan
flyttas 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
maj månad 2015. Totalt 18 anmälda brott

Källsystem: RAR
Tiden är: Delvis inom
Datum fr.o.m: 2015-05-01
Datum t.o.m: 2015-05-31
Veckodag: alla
Brottskod: 9801, 9802, 0874, 0857
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Kartan visar stöld av cykel under maj månad 2015.
Totalt 68 stycken anmälda brott.

Källsystem: RAR
Tiden är: Delvis inom
Datum fr.o.m: 2015-05-01
Datum t.o.m: 2015-05-31
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.
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Grannsamverkan
Grannsamverkan rullar på som tidigare.
Ta del av och följ minimikraven för deltagande i Grannsamverkan!
Fråga Er kontaktperson.

Grannstöd
Även grannstödjarna rullar på som vanligt.
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

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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