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                 Grannsamverkan i Farsta 
                 Månadsbrev april-maj 

  
 

 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: april 2019 
 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 6st (17st 2018). 
 

 

 

 

 

 
(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. 
felkodning av anmälan, dubbelanmälan eller ej fullständig adress). 

 

Av anmälningarna under april månad var: 
Inbrott i villa/radhus  Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 3st  Fullbordade: 1st 
Försök: 0st  Försök:  2st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade: 0st 
Försök:  1st 
 
 
 
 

Bandhagen 1 Gubbängen 0 Rågsved 2 
Fagersjö 0 Hagsätra 1 Sköndal 0 
Farsta 0 Högdalen 0 Svedmyra 1 
Farsta Strand 0 Hökarängen 0 Tallkrogen 0 
Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 1 
 

 

  

      

      

   

      

    

  

  



Sida 2 av 7 

 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: maj 2019 
 
Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 6st (15st 2018). 
 

 

 

 

 

 
(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. 
felkodning av anmälan, dubbelanmälan eller ej fullständig adress). 

 
Av anmälningarna under maj månad var: 
Inbrott i villa/radhus  Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 0st  Fullbordade: 6st 
Försök: 0st  Försök:  1st 
 
(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade: 2st 
Försök:  0st 

 

Hej alla grannsamverkare i lokalpolisområde Farsta! 
 

På grund av högarbetsbelastning har april månadsutskick dröjt, vilket vi beklagar! 
Istället för att göra två månadsutskick har vi denna gång valt att göra ett gemensamt 
för april och maj månad. Som framgår nedan är inbrottstrenden nedåtgående i 
jämförelse med föregående år, vilket är positivt. Men det är viktigt att inte slappna av 

Bandhagen 1 Gubbängen 0 Rågsved 4 
Fagersjö 0 Hagsätra 0 Sköndal 0 
Farsta 1 Högdalen 0 Svedmyra 0 
Farsta Strand 0 Hökarängen 0 Tallkrogen 0 
Farstanäset 0 Larsboda 0 Örby 0 
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och låta grannsamverkan somna in, särskilt som sommaren står för dörren då många 
reser bort och inbrotten tenderat till att öka igen.      
 
I april anmäldes 4st fullbordade inbrott i bostad i lokalpolisområde Farsta att jämföra 
med 10st föregående år (april -18). Totalt anmälda inbrott och försök var 6st i april 
2019 mot 17st i april 2018, vilket är en markant minskning mot föregående år. I 
jämförelse med föregående månad (mars), syns en lite minskning av anmälda inbrott 
och försök, från 7st till 6st.  
 
I maj anmäldes 5st fullbordade inbrott i bostad i lokalpolisområde Farsta att jämföra 
med 12st föregående år (maj -18). Totalt anmälda inbrott och försök var 6st i maj 
2019 mot 15st i maj 2018, vilket är en markant minskning mot föregående år. I 
jämförelse med föregående månad (april), är antalet anmälda brott lika många men 
med två fler fullbordade brott.  
 
När? 
Av anmälningarna i april och maj framgår att inbrotten och försöken sker alla tider på 
dygnet. Se vidare bilaga inbrott.    
 
Var? 
Perioden april-maj anmäldes sex inbrott eller försök i Rågsved (4+2) och två i 
Bandhagen (1+1). Hagsätra, Svedmyra, Örby och Farsta drabbades av varsitt inbrott 
eller försök. Övriga områden i vårt lokalpolisområde har klarat sig utan något inbrott 
eller försök därtill. Se vidare bilaga inbrott. 
 
Hur? 
Flest inbrott sker nu genom att fönster krossas eller entrédörr/brevinkast bryts upp.  
Se vidare bilaga inbrott. 
 
Tillgripet gods? 
Oftast guldsmycken, pengar, pass, armbandsur, bärbara datorer, läsplattor, kameror 
och mobiltelefoner.  
 
Tänk på att försäkringsbolagen inte ersätter någon större summa när det gäller 
kontanter. Förvara ALDRIG dina spar- eller semesterpengar hemma.   
 
VIKTIGT! Efter inbrottet är det viktigt att så snart som möjligt komplettera 
polisanmälan med uppgifter om det tillgripna godset. Exempelvis mobiltelefoners 
unika IMEI-nummer (15st siffror du får fram genom att slå *#06#), 
tillverkningsnummer på elektronik, uppgifter om märkning på smycken, kläder och så 
vidare.     
 

Exempel på förebyggande åtgärder  

 Fönsterlås 

 Låst altan-/balkongdörr (Lämna inte nyckeln i låset)  

 Brytskydd (förhindrar att tjuven kommer in mellan karm och fönster/dörr med 
sina brytverktyg) 

 Rörelsestyrd belysning 

 Timerstyrd belysning 

 Klippning av buskar/träd för ökad insyn 

 Låsa fast stegar och plocka undan möbler eller annat som kan användas att 
klättra på 

 Hjälpa varandra med t.ex. snöskottning och tillsyn av bostad 
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 DNA-märkning av värdeföremål Se vidare https://polisen.se/utsatt-for-
brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/  

 Om du har brevlåda i dörren är det extra viktigt att använda låskåpa och/eller 
extra dörrlås. 

 
VIKTIGT! Lämna ALDRIG en olåst eller öppen dörr/fönster utan uppsikt!    
Om du hör ett onormalt ljud från trapphuset eller utomhus, t.ex. ett högt kort ljud 
(slammer/brak), glaskross eller ett larm, kontrollera direkt och vänta inte! 
   
Om någon ringer på dörren är det viktigt att direkt ge sig till känna. Om du inte vill 
öppna, fråga vem det är!  
 
 
 
 
 

 
 
www.polisen.se  
Besök gärna polisens hemsida, nu är den även mobiltelefonanpassad. Där kan du 
t.ex. söka information om MärkDNA, göra vissa polisanmälningar, lämna tips (det går 
även att bifoga filer med t.ex. foton) eller boka tid för att göra pass. Välkomna in för 
ett besök!  
Här är en snabblänk för tipsformulär till polisen i Stockholms län:  
https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/  
 
 
LÄNET 
Totalt i hela Stockholms län har det i april och maj anmälts 501 inbrott i bostäder, 
varav 337 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året (2018) var det 846 
anmälda brott i länet, varav 616 fullbordade inbrott. Det innebär en tydlig minskning 
av anmälda brott för april och maj i år jämfört med förra året.  
 
Inbrott och inbrottsförsök i granndistrikten under april månad: 
Lokalpolisområde Globen 17st, lokalpolisområde Skärholmen 18st, lokalpolisområde 
Huddinge 15st och lokalpolisområde Nacka 12st. 
 
Inbrott och inbrottsförsök i granndistrikten under maj månad: 
Lokalpolisområde Globen 16st, lokalpolisområde Skärholmen 14st, lokalpolisområde 
Huddinge 12st och lokalpolisområde Nacka 11st. 
 
(Källa: STATUS) 
 
 
AKTUELLT  
 
Nu när sommaren står för dörren och grönskan tagit fart är det viktigt att se över så 
att buskar och träd inte växer sig för stora och hjälper tjuven att jobba i skymundan.  
Beskär träd och buskar så att grannar och förbipasserande kan få fri sikt (gärna på 
långt håll) och därmed har möjlighet att utgöra kapabel väktare och förhindra inbrott. 
Även viktigt att grönskan inte skymmer befintlig belysning i form av lampor och 
lyktstolpar som kan vara av stor vikt för att förhindra brott när det är mörkt, kvälls- och 
nattid.  

Pågående brott: 112 
Anmälan och tips: 114 14  

Tips kan även mejlas till: registrator.stockholm@polisen.se 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/
https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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Glöm inte att ”lyfta blicken” när du rör dig utomhus och var observant på okända 
personer, även om du är inomhus. Det är viktigt att direkt reagera på onormala ljud 
eller om någon ringer på dörren.  
 
Det är fortfarande nyfikna grannar som är största bidragande faktorn till att inbrott 
avbryts och endast stannar vid försök eller i bästa fall inget alls.  
 
Glöm inte bort att informera dina grannar om du reser bort och arbeta aktivt med att 
hålla igång grannsamverkan.   
 
 
Oseriösa hantverkare 
Nu är säsongen här även för kringresande hantverkare som erbjuder allehanda jobb, 
t.ex. plattläggning, asfaltering och takomläggning. Läs nedan punkter innan du 
anlitar någon. Seriösa hantverkare knackar sällan dörr för att få jobb. 
 

 Betala aldrig i förskott. 

 Se till att den du anlitar har svensk F-skattesedel. 

 Mer upplysningar om detta kan man få via Skatteverket telefon: 0771-567 567. 

 Begär referenser. 

 Begär identitetshandlingar. 

 Kontrollera bolagsuppgifter via Bolagsverket telefon: 0771-670 670. 

 Upprätta juridiskt hållbara kontrakt. 

 Låt inte arbetet påbörjas utan att ni klarat ut alla detaljer. 
 
 
Cykelstölder  
Nu när många tar fram sina cyklar tenderar antalet cykelstölder att öka. Här kommer 
några tips på vad du kan göra innan det är för sent. Läs mer på 
www.stoldskyddsforeningen.se 
 

 Lås cykeln med ett certifierat cykellås eller hänglås och kätting i klass 2.  

 Lås helst fast cykeln i ett fast föremål även utanför hemmet.  

 Parkera cykeln så öppet som möjligt, på en plats där det rör sig mycket folk.  

 Märk och registrera din cykel med hjälp av DNA-märkning och/eller 
Stöldskyddsregister.  

 Notera eller fotografera cykelns RAM-nummer så att du har det i samband 
med polisanmälan om cykeln skulle bli stulen.  

 Lås in cykeln när du inte använder den.  

 Var noggrann när du köper en begagnad cykel. Om du köper en stulen cykel 
riskerar du att få återlämna den utan att få köpeskillingen tillbaka. Du kan inte 
längre hävda att du har köpt något i god tro.  

 Om du har en dyrare cykel måste du ha en tilläggsförsäkring som komplement 
till din ordinarie hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer 
information.  

 
 
APPAR för grannsamverkan  
I dagarna släpptes Stöldskyddsföreningens nya app där ni finner all info om 
grannsamverkan, samt även informationsfilmerna som finns på hemsidan och lite 
allmänna tips och råd. Man kan även skapa grupper för enklare kommunikation med 
sina grannar. I denna app måste den som skapar en grupp identifiera sig med mobilt 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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BankID, men grannarna som ”bara” går med kan registrera sig med mailadress och 
lösenord. 

Sedan tidigare finns ju även fler appar som är användbara, tex Coyards och Safeland 
som är de två vanligaste, men även andra finns på marknaden. Man får prova sig 
fram vilken som passar just er grupp.  

OBS! Det finns inget krav på att man måste använda appar, men det kan 
underlätta snabbare kommunikation i gruppen. 

UTBILDNING- Grannsamverkan 
Nästa utbildningstillfälle blir efter sommaren. När datum är bestämt skickas 
informationen till huvudkontaktombuden. Meddela ditt huvudkontaktombud om du är 
intresserad av att utbilda dig till kontaktombud. Utbildningen genomförs på 
polisstationen i Farsta och tar ca 2 timmar, en vardagkväll. 

Känner du någon som vill starta upp en ny Grannsamverkansförening, be dem 
kontakta oss.  

Glöm inte att en fungerande grannsamverkan gör skillnad! 
Det sista en inbrottstjuv/brottsling vill, är att bli iakttagen... 

Med vänliga hälsningar 
Peter Aasa  Mikael Sundberg 
Kommunpolis Kommunpolis 
Lokalpolisområde Farsta Lokalpolisområde Farsta 

010-56 421 44  010-56 421 26 
mejl: peter.aasa@polisen.se mejl: mikael.sundberg@polisen.se 

Gå gärna in på Farstapolisens Facebook och få mer information om vad som 
händer i området. 

www.facebook.com/farstapolisen 

(Du behöver inte ha egen Facebook för att titta på vår sida) 

mailto:peter.aasa@polisen.se
mailto:mikael.sundberg@polisen.se
http://www.facebook.com/farstapolisen
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Stående tips! 

 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder.

 Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren, så att
tjuven inte kan använda sig av låsslunga.

 Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som
inbrottsverktyg.

 Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och ev. radio.

 Glöm inte att berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan hjälpa
till att ha koll på din bostad, t.ex. med posttömning, sophantering m.m. Upplys
dem även om det är någon som ska ha tillgång till din bostad under
bortavaron.

 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplattor
m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att hitta värdesaker!

 Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och fotografera eller
filma dina värdesaker.

 Glöm inte att skriva upp tillverkningsnummer/ram-nummer/IMEI-nummer etc.
(IMEI-nr på telefonen= tryck *#06#)

 Se över bostadens skalskydd, ur ett helhets perspektiv!

 Personer som ringer på dörren utan att kunna uppge ett legitimt skäl
eller beter sig märkligt när man upptäcker att någon är hemma-
Misstänker du att personen rekognoserar för inbrott, observera vart personen
tar vägen och meddela polisen direkt.

 Installera/aktivera eventuell spårningsfunktion i mobiltelefoner och
surfplattor. Och meddela polisen att funktionen finns, vid ett eventuellt inbrott.

 
 

 

 
 

 

Länk till film om grannsamverkan som ALLA bör se  
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/forebygga_introduktion_small.m
p4  

Länk till film om förebyggande åtgärder för fönster  
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/Flerfamiljshus/2_fonster_flerfami
lj_small.mp4  

Mer information om inbrottsförebyggande åtgärder hittar du på 
www.stoldskyddsforeningen.se alternativt i kontakt med en auktoriserad låssmed. 

”Åldringsbrott”- Vi ber er vara vaksamma och uppmärksamma era äldre släktingar 
och vänner om förekomsten av dessa brott. Förebyggande tips går att hitta via 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/  

Om ni har problem med klotter, trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunnslock m.m. på 
kommunalmark i ert område, anmäler ni detta till Stockholms Stads felanmälan. 

Tfn: 08-651 00 00  
Stockholms stads e-tjänst:  
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/ 

Ladda gärna ner Tyck till-appen i din mobiltelefon 

http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/forebygga_introduktion_small.mp4
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/forebygga_introduktion_small.mp4
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/Flerfamiljshus/2_fonster_flerfamilj_small.mp4
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/Flerfamiljshus/2_fonster_flerfamilj_small.mp4
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/


Inbrott och inbrottsförsök april 2019 

Adress Brott Datum Tidpunkt Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

Trollesundsvägen Försök i lägenhet 1/4 Kl. 01:57 Brytmärken lägenhetsdörr. 

Fagersjö 

Farsta 

Farsta Strand 

Farstanäset 

Gubbängen 

Hagsätra 

Esplundagränd Inbrott i villa 26/4 Kl. 11:00-13:55 Krossad ruta entrédörr. 

Högdalen 

Hökarängen 

Larsboda 

Rågsved 

Bjursätragatan Inbrott i lägenhet 30/4 Kl. 17:15-20:29 Uppbruten lägenhetsdörr. 

Bjursätragatan Försök i lägenhet 30/4 Kl. 21:00 Okänt. 

Sköndal 

Svedmyra 

Sotholmsvägen inbrott i villa 8/4 Kl. 10:00-10:10 Krossad ruta. 

Tallkrogen 

Örby 

Sätterstavägen Inbrott i villa 19/4 Kl. 02:30-02:38 Krossad balkongruta. 

Inbrott i Fritids-
hus/Kolonistuga 

Stortorpsvägen Försök i fritidshus 11/4-12/4 Kl. 23:00-07:15 Brytmärken dörrkarm. 

Inbrott i lägenhet 1 

Försök lägenhet 2 

Inbrott i villa/radhus 3 

Försök i villa/radhus 0 

Fritidshus 1 (försök) 



Inbrott och inbrottsförsök maj 2019 

Adress Brott Datum Tidpunkt Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

Trollesundsvägen Inbrott i lägenhet 14/5 Kl. 09:15-15:03 Uppbruten lägenhetsdörr. 

Fagersjö 

Farsta 

Gunnarskogsgatan Inbrott i lägenhet 6/5-7/5 Kl. 17:30-17:30 Okänt. Inga inbrottsskador. 

Farsta Strand 

Farstanäset 

Gubbängen 

Hagsätra 

Högdalen 

Hökarängen 

Larsboda 

Rågsved 

Stövargatan Inbrott i lägenhet 4/5-6/5 Kl. 14:00-14:13 Krossat fönster. 

Vallhornsgatan Försök i lägenhet 13/5 Kl. 07:00-13:45 Brytskador på brevinkastet. 

Bäverbäcksgränd Inbrott i lägenhet 14/5-16/5 Kl. 11:45-02:35 Uppbrutet brevinkast. 

Bäverbäcksgränd Inbrott i lägenhet T.o.m. 15/5 Kl. 13:00 Okänt, inga brytskador. 

Sköndal 

Svedmyra 

Tallkrogen 

Örby 

Inbrott i Fritids-
hus/Kolonistuga 

Snösätravägen Inbrott i fritidshus 11/5-12/5 Brutet hänglås. 

Perstorpsvägen Inbrott i fritidshus 10/3-12/5 Uppbruten dörr. 

Inbrott i lägenhet 5 

Försök lägenhet 1 

Inbrott i villa/radhus 0 

Försök i villa/radhus 0 

Fritidshus 2 



 

 

  

     




