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Grannsamverkan i Farsta 
Månadsbrev februari 

Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: februari 2020 

Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) 
Totalt: 49st (17st 2019). 

(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 februari månad var: 
Inbrott i villa/radhus Inbrott i lägenhet 
Fullbordade: 11st Fullbordade: 30st 
Försök: 0st Försök:   8st 

(Inbrott i fritidshus/kolonistuga) 
Fullbordade:0st 
Försök: 0st 

Bandhagen 3 Gubbängen 1 Rågsved 2 
Fagersjö 4 Hagsätra 2 Sköndal 3 
Farsta 8 Högdalen 5 Svedmyra 0 
Farsta Strand 2 Hökarängen 11 Tallkrogen 5 
Farstanäset 0 Larsboda 1 Örby 2 
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Hej alla grannsamverkare i lokalpolisområde Farsta! 
 
I februari anmäldes 41st fullbordade inbrott i bostad i lokalpolisområde Farsta att 
jämföra med 10st föregående år (feb -19). Totalt anmälda inbrott och försök var 49st i 
februari 2020 mot 17st samma månad 2019. I jämförelse med januari månad då 60st 
inbrott och försök anmäldes syns en liten nedgång av antalet anmälda brott.   
 
När? 
Av anmälningarna i februari framgår att inbrotten och försöken sker alla tider på 
dygnet med tonvikt på dagtid och eftermiddag/kväll. Vid flera tillfällen har tidpunkten 
för brottet inte kunnat preciseras då målsägande varit bortrest. Se vidare bilaga 
inbrott.    
 
Var? 
Hökarängen drabbades av 9st fullbordade inbrott och 2st försök. I Farsta har det varit 
7st inbrott och 1st försök. Tallkrogen hade 5st inbrott och Gubbängen 4st inbrott och 
1st försök till inbrott. I övrigt är inbrotten spridda över lokalpolisområdet, se bilaga 
inbrott. 
 
Hur? 
Flest inbrott har skett genom att rutan i balkong- altandörren krossats varefter 
gärningspersonen tagit sig in i bostaden. 
 
Den 24 februari greps en misstänkt inbrottstjuv i Örby. Vi tror och hoppas att detta 
kan få en dämpande effekt för en tid framöver. 
 
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 

 DNA-märkning av värdeföremål Se vidare https://polisen.se/utsatt-for-
brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/  
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 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/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/  
 
LÄNET 
Totalt i hela Stockholms län har det i februari anmälts 639 inbrott i bostäder, varav 
483 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året (2019) var det 438 
anmälda brott varav 330 fullbordade inbrott.  
 
Inbrott och inbrottsförsök i granndistrikten under februari månad: 
Lokalpolisområde Globen 44st, lokalpolisområde Skärholmen 27st, lokalpolisområde 
Huddinge 29st och lokalpolisområde Nacka 44st. 
 
(Källa: HOBIT) 
 
 
AKTUELLT  
Grannsamverkan 
Det är tydligt att vårt lokalpolisområde drabbats ganska hårt av inbrott under februari. 
Vi noterar att värst drabbade områden varit Hökarängen och Farsta. 
Tillvägagångssättet har varit att rutan till balkongdörren krossats och därefter har 
tjuven berett sig tillträde till bostaden. 
 
Vi kan inte nog understryka vikten av att grannsamverkare (och andra) är än mer 
aktiva. Tveka aldrig att ringa 112 om det finns minsta misstanke om inbrott. Ljudet av 
glaskross är en tydlig signal om att något är på gång. Om möjligt, ta med 
mobiltelefonen, lokalisera var ljudet/glaskrosset kommer ifrån, larma (112) och iaktta 
så mycket det går. Fordon, registeringsnummer, bilmodell, färg. Hur ser 
gärningspersonerna ut och i vilken riktning beger de sig efter inbrottet. 
 
Att ha en fungerande och bra belysning utomhus och att bostaden ser ”bebodd” ut 
när du är på jobbet eller när du reser bort är viktigt (ex. genom att belysning lämnas 

Pågående brott: 112 
Anmälan och tips: 114 14  
 

Genom polisen.se kan du själv göra enklare polisanmälningar samt lämna tips. 
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på eller regleras via timers). Men det är också viktigt att bostaden har ett fungerande 
skalskydd så att det tar tid för en eventuell inbrottstjuv att ta sig in. 
Balkongdörrar/altandörrar som saknar lås på insidan eller annars är av svag 
konstruktion bör förstärkas. På Samverkan mot brotts hemsida hittar du tips och råd 
om olika mekaniska skydd, godkända produkter och företag, informationsfilmer med 
mera. Glöm inte att prata med fastighetsägaren innan åtgärd, om det är ett krav.    
https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/  
 
 
Facebook och andra sociala medier 
Allt för ofta märker vi att vissa lägger ut berättelser på exempelvis Facebook, om att 
de blivit utsatta för brott. Dessvärre saknas det många gånger en polisanmälan.  
Det rätta att göra när man iakttar eller utsätts för brott eller försök till brott är att 
kontakta Polisen så snart som möjligt. Är det pågående eller nära förestående att 
brott begås ska man ringa 112.  
 
Möjligheten för Polisen att gripa gärningspersoner och utreda brott är avhängigt på 
hur snabbt informationen kommer in. Dessutom prioriteras Polisens resurser delvis 
av inkomna anmälningar.  
 
Tipsa Polisen ska göras via www.Polisen.se eller genom att ringa 114 14. 
 
Nyhet! 
Polisen Farsta/Vantör har nyligen öppnat ett konto på Instagram för den som är 
intresserad av att få en inblick i vår vardag. 
 
 
Glöm inte bort att informera dina grannar om du reser bort och arbeta aktivt med att 
hålla igång grannsamverkan.   
 
 
 
UTBILDNING- Grannsamverkan 
Nästa vecka (v.11) genomför vi en utbildning för nya kontaktombud och 
huvudkontaktombud i lokalpolisområde Farsta.  
 
Om du är intresserad av att delta på utbildningen ska du kontakta ditt 
huvudkontaktombud som har mer information om tid och plats.  
 
Viktigt! 
Huvudkontaktombudet anmäler i sin tur deltagarna till polisen, senast söndag 8/3. 
 
 
Glöm inte att en fungerande grannsamverkan gör skillnad!  
Det sista en inbrottstjuv/brottsling vill, är att bli iakttagen... 
 
 

Vänliga hälsningar! 
 
Peter Aasa    Mikael Sundberg 
Kommunpolis   Kommunpolis 
Lokalpolisområde Farsta  Lokalpolisområde Farsta  
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010-56 421 44 010-56 421 26 

mejl: kommunpolis.lpo-farsta@polisen.se 

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.

 
 

 

 
 

 

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) 

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 



Inbrott och inbrottsförsök februari 

Adress Brott Datum Tidpunkt Tillvägagångssätt 

Bandhagen 

Björksundsslingan Inbrott i lägenhet 31/1-1/2 kl.16:30-01:00 Uppbrutet fönster. 

Sjösavägen Inbrott i lägenhet 10/2 Okänt. 

Björksundsslingan Försök i lägenhet 30/1-2/2 Krossad ruta i balkongdörr. 

Fagersjö 

Vildandsvägen Inbrott i villa/radhus 5/2-8/2 kl. 17:30-11:50 Stege - uppbrutet fönster. 

Vildandsvägen Inbrott i villa/radhus 19/2 kl. 12:40 Glas i altandörr krossat. 

Budbärarvägen Inbrott i villa/radhus 24/2-29/2 kl. 10:30-12:45 Krossad ruta plan 2. 

Gräsandsvägen Inbrott i lägenhet 5/2 kl. 12:30-14:30 Uppbruten entrédörr. 

Farsta 

Molkomsbacken Inbrott i lägenhet 10/2-11/2 kl. 08:00-03:00 Uppbruten balkongdörr. 

Molkomsbacken Inbrott i lägenhet 10/2-11/2 kl. 08:00-13:15 Krossad ruta i balkongdörr. 

Storforsplan Inbrott i lägenhet 14/1-16/2 Okänt. 

Ågesta broväg Inbrott i lägenhet 18/2 kl. 12:00 Uppbruten entrédörr. 

Molkomsbacken Inbrott i lägenhet 21/2 kl. 09:30-20:15 Krossad ruta i balkongdörr. 

Molkomsbacken Inbrott i lägenhet 27/2 kl. 07:30-19:00 Uppbruten balkongdörr. 

Ekebergabacken Försök i lägenhet 7/2-21/2 Brytmärken balkongdörr. 

Molkomsbacken Inbrott i lägenhet 18/2-22/2 Okänt. 

Farsta Strand 

Eklidsgränd Inbrott i villa/radhus 1/2-9/2 kl. 15:00-17:00 Krossad ruta vid terrass. 

Glavagatan Inbrott i lägenhet 14/2 kl. 20:00-22:10 Uppbrutet fönster. 

Farstanäset 

Gubbängen 

Bordsvägen Inbrott i lägenhet 5/2 kl. 08:00-20:00 Krossad ruta i balkongdörr. 

Hagsätra 

Åmmebergsgatan Inbrott i lägenhet 27/1-3/2 kl. 11:00-11:15 Krossad ruta i balkongdörr. 

Glanshammarsgatan Inbrott i lägenhet 7/2 kl. 16:30-17:10 Uppbruten entrédörr. 

Högdalen 

Trollesundsvägen Inbrott i lägenhet 31/1-4/2 Krossad ruta i balkongdörr. 

Stålbogavägen Inbrott i lägenhet 15/10-4/2 Krossad ruta i balkongdörr. 

Skebokvarnsvägen Inbrott i lägenhet 19/2 kl. 11:50-12:40 Uppbruten entrédörr. 

Stålbogavägen Försök i lägenhet 11/2 kl. 21:15-22:00 Brytmärken balkongdörr. 

Skebokvarnsvägen Försök i lägenhet 28/2 kl. 12:50 Metallföremål brevinkast. 



Hökarängen 

Hauptvägen Inbrott i lägenhet 5/2 Krossad ruta i balkongdörr. 

Saltvägen Inbrott i lägenhet 7/2 kl. 14:00-14:20 Okänt tillvägagångssätt. 2 GM sågs lämna. 

Saltvägen Inbrott i lägenhet 10/2 kl. 11:00-19:45 Krossad ruta i balkongdörr. 

Pepparvägen Inbrott i lägenhet 8/2-17/2 kl. 10:00-11:00 Oklart inbrott. 

Korintvägen Inbrott i lägenhet 21/2 kl. 07:30-18:20 Krossad ruta i balkongdörr. 

Tobaksvägen Inbrott i lägenhet 22/2 kl. 16:00-18:06 Uppbruten entrédörr. 

Russinvägen Inbrott i lägenhet 28/2 kl. 18:30-19:00 Krossad ruta i balkongdörr. 

Hauptvägen Inbrott i lägenhet 28/2 kl. 08:00-21:00 Uppbruten entrédörr. 

Lingvägen Inbrott i lägenhet 27/2-1/3 kl. 10:30-19:20 Uppbruten balkongdörr. 

Russinvägen Försök i lägenhet 5/2 kl. 18:00 Utskuren glasbit balkongdörr. 

Russinvägen Försök i lägenhet 28/2 kl. 19:00 Krossad ruta i balkongdörr. 

Larsboda 

Filipstadsbacken Inbrott i lägenhet 10/2 kl. 07:15-20:55 Krossad ruta i balkongdörr. 

Rågsved 

Kumlagatan Inbrott i lägenhet 1/2-2/2 kl. 20:00-18:00 Öppet fönster. 

Bjursätragatan Försök i lägenhet 9/2-10/2 kl. 08:00-09:00 Brytskador balkongdörr. 

Sköndal 

Pudelgränd Inbrott i villa/radhus 11/2-14/2 kl. 10:00-15:30 Uppbruten entrédörr. 

Gråhundsvägen Inbrott i villa/radhus 20/2 kl. 19:05 Uppbruten balkongdörr. 

Bengt bagares gränd Försök i lägenhet 19/2 kl. 05:20 Ryckt i handtaget. 

Svedmyra 

Tallkrogen 

Kulstötarvägen Inbrott i villa/radhus 12/2 kl. 16:00-21:00 Krossat källarfönster. 

Olympiavägen Inbrott i villa/radhus 12/2-14/2 Uppbänt fönster verandan. 

Olympiavägen Inbrott i villa/radhus 21/2 kl. 12:15-14:00 Krossat glas i altandörr. 

Torögatan Inbrott i lägenhet 17/2 Oklart. 

Hägervägen Inbrott i lägenhet 14/2 Oklara omständigheter. 

Örby 

Helgestavägen Inbrott i villa/radhus 19/2 kl. 19:35 Okänt. 

Öboholmsvägen Inbrott i villa/radhus 24/2 kl. 19:09 Okänt. 

Inbrott i Fritids-
hus/Kolonistuga 

Fullbordat i villa radhus 11 

Fullbordat i lägenhet 30 

Försök i villa radhus 0 

Försök i lägenhet 8 

Inbrott i fritidshus 0 


