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    Grannsamverkansinformation, hösten 2018, 

Område Bromma 

           Hejsan! 

 

Efter sommarens låga inbrottsantal, gällande villa/radhus i Bromma, kan vi konsta-

tera att inbrotten även var få under september månad.  En ökning skedde i oktober  

men november ser bra ut i jämförelse med tidigare år. November månad brukar 

inbrotten öka mer än det har gjort i år. Bra så :) 
  

Flest villa/radhusinbrott inbrott under sept-nov har drabbat: Ängby, Abrahams-

berg/Olovslund, och Stora mossen.  
MODUS: På de flesta av inbrotten i villa har inbrott skett genom att bryta upp al-

tandörr, byta upp fönster eller krossa fönster på baksidan av huset. Inbrott har även 

skett där gärningsmannen klättrat upp via altanen och brutit sig in via altandörren 

på övervåningen.   
Var fortsatt vaksamma på om någon lagt saker på tomten/brevlådan, framför dörren. 

Pinnar, stenar på sopkärlet. Vid något av inbrotten har någon ställt en kvast framför dör-

ren. Om detta inte flyttas/tas bort är det ett tecken på att ingen är hemma. Titta till varand-

ras entréer. 

 

Lägenhetsinbrotten visar även dessa bra siffror med lågt antal fullbordade brott utom i 

november då en kraftig ökning av fullbordade inbrott skett.  

Flest lägenhetsinbrott under sept-nov har drabbat: Blackeberg, Åkeslund, Abrahams-

berg och Traneberg. 
Övervägande delen av inbrott i lägenhet sker som tidigare genom fönster/balkongdörr 

från markplan men även från 1-2 våningar upp.  Gärningsmannen klättrar upp på bal-

kongen och bryter upp balkongdörren eller slår sönder rutan och öppnar balkongdörren 

inifrån. 

 

Stölder i/ur/från bil fortsätter under hösten med mellan 40-60 inbrott per månad.  

Inbrott/stöld ur/i/från bil sker överallt i Bromma, se karta. 

 

Bildelsstölderna i/ur/från BMW bilar har minskat men förekommer fortfarande där rat-

tar/airbags, multimediasystem stjäls. En ökning av stölder från VW, Skoda-bilar där fast 

utrustning stjäls har noterats under hösten. 

Inbrotten sker fortfarande från/i/ur företagsbilar där man stjäl verktyg från hantverkare. 

Dessa förvarar dyrare proffsverktyg i sina bilar vilket gör det extra lönsamt. Se statistik 

nedan.  

 

Bostadsbrott september oktober november 
Inbrott villa    4 16 9 
Försök inbrott i villa     2 4 1 
Inbrott i lägenhet      6 6 30 
Försök inbrott lgh 3 2 5 

Stöld i/ur bil    47 52 58 
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Kartan visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet 

under  september-november  2018.  Totalt  89 st anmälda brott. 

 
 

 

 
 

 

Grön punkt = 1 brott 
 

Grön fyrkant = 2-5 brott 
 
Gul fyrkant = 6-10 brott 
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Kartan visar inbrott i bil under september-november 2018.  

Totalt 154 st anmälda brott. 

 

 
 

 

 

 

Grön punkt = 1 brott 
 

Grön fyrkant = 2-5 brott 
 

Gul fyrkant = 6-10 brott 
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BROTTSFÖREBYGGANDE TIPS I VARDAGEN.  

 
Ta del av följande brottsförebyggande tips i vardagen.  

(4:e minikravet för deltagande i grannsamverkan) 

 

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se be-

bodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet funge-

rar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-

/radhusområden eller i flerfamiljshus: 

  

 Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktom-

budet om ni är borta mer än några dagar). 

 Använd gärna ”Grannlappen” där det framgår var ni kan nås om det 

behövs. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet 

och bara när det är mörkt ute.  

 Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet.  

 Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och 

altandörrar.  

 Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in pos-

ten om den sticker ut. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, 

där tjuven inte kan se om den innehåller post.  

 Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i 

snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på 

infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre 

bortavaro.  

 Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och 

parkera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut.  

 Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fast-

låsta, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller 

bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.  

 Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. 

olåsta på uteplatsen.  

 Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nä-

tet när du reser bort. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala 

medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg 

att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter 

m fl).  

 Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de 

smartaste gömställen kan avslöjas. 

 

 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är 

hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be 

din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så 

att det inte ser lika ut dag efter dag 
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Ytterligare allmänna tips  

 

Googla på SECUSTRIP brytskydd. Ett brytskydd som döljer 

dörr/fönsterblad/karm och förhindrar att brottsverktyget möjliggör inbrott.  

 

Låt inte pass, pengar, smycken, klockor ligga framme i nattduksbordet eller i 

badrumsskåpet. Göm undan detta stöldbegärliga gods. 

Ipad, mobiler är också stöldbegärliga och ska gömmas undan. 

Tjuven kan åka kommunalt till och från stölderna varför föremålen lätt bärs 

på sig eller med sig i ryggsäck. 

 

Grannsamverkan 

 

Utbildning i grannsamverkanskonceptet av nya och befintliga kontaktpersoner   

utfördes den 8 november 2018. 54 st deltagare, kontaktpersoner, hade anmält sig 

och deltog i utbildningen.  

 

 
Grannstöd 

Grannstödjarna rullar på som vanligt. 

Grannstödsverksamheten bygger på frivilliga deltagare under ledning av lokal 

polis. Dessa patrullerar bostadsområden i egen skyltad grannstödsbil huvudsaklig-

en under vardagar på dagtid i Bromma och Vällingby. 

 

Grannstöd Bromma. 

Se http://grannstodbromma.se/ 

 

Grannstöd Vällingby 

Se http://grannstodhv.se/ 

Länk: Detta är grannstöd 

 

NYA FÖRARE SÖKES.  Kontakta gärna ansvarig i respektive förening 

för mer info. Se kontaktinfo på respektive hemsida. 

 

 

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 
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Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Bromma, Ekerö, Vällingby 

   

  

Kommun/stadsdelspolis, Bromma 

Inspektör Matti Rönnqvist 

 

Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan, grannstöd 

m.m. 

Ekerö, Bromma , Hässelby-Vällingby 

Inspektör Hans Kempe 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Övriga kontaktuppgifter 
  

114 14 Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer 

i ditt närpolisområde 

 

112 

 

 

010-56 902 21 

Under pågående brott eller i annan akut situation 

 

 

Tipstelefon (iakttagelser gällande bostadsinbrott) 

 

 

 

 

 
 
KLART SLUT! 
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