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Västerortspolisen informerar:
Med hösten kommer fler ovälkomna besök!
Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt låg nivå under sommaren och förhösten, jämfört med samma period förra året. Men av tidigare
erfarenheter vet vi, rent statistiskt, att hösten innebär ökad risk för inbrott.
Passa på att se över ditt boende, plocka undan stegar och andra saker som kan
bli tjuvarnas redskap i deras jakt på dina tillhörigheter.
Dina tips är viktiga pusselbitar
Tipsa Polisen direkt via 114 14, om du observerar personer som du tror rekognoserar i området. Skriv ner signalement och anteckna registreringsnummer på
deras fordon. Dina tips kan få stor betydelse och vara pusselbiten som saknas.
Under pågående brott ringer du alltid 112.
Håll koll på din mobiltelefon – anteckna IEMI numret
De allra flesta av oss äger en mobiltelefon. I den lagrar vi kontaktuppgifter och
annan viktig information som vi behöver för vårt dagliga liv. Dessvärre finns
det andra som också vill ha din mobiltelefon, eftersom den är lätt att avyttra
till kontanter. Men du kan förebygga och göra din mobil obrukbar och värdelös för tjuven.
Tryck *#06# på din telefon och skriv ner ditt IEMI nummer.
Oavsett om du tappat bort din mobiltelefon eller blivit bestulen på den, ska du
snarast göra en anmälan hos polisen (ring 114 14) och kontakta din mobiloperatör. Med hjälp av ditt IEMI numret stöldspärras din telefon och den går inte
att använda. Din mobil blir värdelös för tjuven.
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem)
Bostadsrelaterade brott
Augusti *
Inbrott villa
34 (25)
Försök till inbrott i villa
15 (11)
Inbrott i lägenhet
28 (44)
Försökt till inbrott i lägenhet *
10 (16)

September *
17 (26)
11 (12)
20 (69)
12 (29)

*(inom parantes) = samma månad förra året.
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Närpolisen Bromma informerar:
STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem)
Bostadsbrott
Inbrott villa
Försök till inbrott villa
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i lägenhet
Inbrott i kolonistugor
Övriga brott
Personrån
Väskryckning
Åldringsbrott
Cykelstölder

Augusti
9(9)
5(2)
7(9)
0(2)
0(2)

September
3(7)
1(3)
1(6)
1(0)
1(0)

0(6)
0(0)
2(2)
76(57)

5(4)
0(1)
2(2)
98(49)

(inom parantes) = samma månad förra året.

Om statistiken - Tips och råd
Cykelstölderna fortsätter att skämma ut vår statistik. De flesta cyklar stjäls i
anslutning till tunnelbanestationer, men även inne på villatomter. Försök att ta
in cykeln över natten om möjligt.
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FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET
Grannsamverkan
Det finns ytterligare information på Internet: www.samverkanmotbrott.se
och www.polisen.se

Grannstöd
Stadsdelen kommer att genomföra en trygghetsvandring i Stora Mossen den
27 november kl 17.00.
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Polisens volontärer
Volontärmöte på Friends Arena!

Under torsdagskvällen den 5 september 2013 träffades ett antal volontärer
från Västerort på Friends Arena. Mötet inleddes med en intressant vandring
bakom arenans kulisser och fortsatte med goda stora mackor och diskussioner kring hur vi tillsammans kvalitetssäkrar volontärverksamheten.
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
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Kontaktuppgifter
samverkansansvariga i Bromma
Närpolischef
Peter Gatby
Sambandsansvarig Bromma
Iréne Trantidis

010-56 30655

Månadsbrev
Christina Casselholm

Övriga kontaktuppgifter
010-56 902 21

Tips om inbrott
Ett telefonnummer direkt till polisradion i Stockholm
Numret är enbart för tips om bostadsinbrott.

114 14

Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer
i ditt närpolisområde

112

Under pågående brott eller i annan akut situation
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