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MAJ 2012 
                  Västerorts gemensamma sida 

Tidsmässigt avses en fyraveckorsperiod för datumen 9/4- 6/5 . 
 
Nu är nedgången av bostadsinbrott tydlig där inbrott samt försök till inbrott i villa står för den 
klaraste minskningen. 
 
Den 9 Maj genomförde Polisen i Västerort tillsammans med fastighetsägare i Västerort ett 
stort seminarium om bostadsbrott där man tydliggjorde fastighetsägarnas viktiga roll i det 
brottsförebyggande arbetet. 
 
I Vällingby Npo genomfördes en lyckad insats tillsammans med Volontärer från Västerort där 
man under tre dagar fanns i Solursparken invid Vällingby Centrum och informerade om regler 
för alkoholförtäring på allmän plats. 
Tanken är att parken på detta sätt ska bli trevlig för alla att vara i. 
 
Från Södra Järva meddelas att det har varit en del stenkastning, sönderskurna bildäck och 
”skjutning” med grön laser.  
SL-bussarna utsattes för stenkastning på förmiddagen under en helg i perioden.  
Läget är dock relativt lugnt. 
 
Volontärverksamheten rullar på.  
Under april var 16 volontäruppdrag ute på portalen i Västerort och 11 av dessa genomfördes.  
Foldern Inventarieförteckning är nu utdelad i ca 12 000 exemplar och fler efterfrågas.  
 

 
 
 

Kontaktuppgifter 
Nyligen startade polisens bostadskommission upp ett telefonnummer direkt till polisradion i  
Stockholm 
Numret 010-56 902 21 är ett nummer som endast skall användas för tips om bostadsbrott. 
 
För kontakt med personer i ert närpolisområde samt för kontakt med polisen i 
icke akuta situationer ring 114 14.  
 
Om det är en akut situation ring alltid 112.  
 



Om ni har tips så ring Västerorts tipstelefon på 010-56 303 33. Det är en 
telefonsvarare där ni lämnar ert meddelande och helst namn och telefonnummer, 
men det går också att vara anonym. 
 
 
 
 
 

Allmän information om brottsutvecklingen i Västerort 
 

Tidsmässigt avses en fyraveckorsperiod för datumen 9/4- 6/5 . 
Detta avser enbart anmälda brott i polisens register. 

 
                                                                        Denna        Förra  
                        Period       Perioden  

Personrån samt Väskryckning 66     (56)       
försök lägenhetsinbrott 16     (23)       
fullbordade 
lägenhetsinbrott 

34     (37)       

försök villainbrott    3     (12)       
fullbordade villainbrott    7     (33)       
Åldringsbrott  21     (17)       
  

  
närpolisens sida 

 
 

allmän information om brottsutvecklingen i vårt 
NÄRPOLISOMRÅDE denna period 

 
 

brottsstatistik 9/4- 6/5   2012 
 
Personrån samt Väskryckning 8 
försök lägenhetsinbrott 1 
fullbordade lägenhetsinbrott 7 
försök villainbrott 0 
fullbordade villainbrott 1 
Åldringsbrott 3 
 

 



 
Övrig information från närpolisen 

 
Personrånen består av tre som skett nattetid i anslutning till tunnelbaneåkning, 
fyra där målsägarna blivit av med sina mobiltelefoner när de haft dem uppe och 
”hållit på” med dem och ett rån har karaktären av ”uppgörelse”. 
 
Antalet inbrott har sjunkit drastiskt under perioden. Detta kan förklaras med att 
några ”tunga” inbrottstjuvar sitter inne på anstalt. Ett par gärningsmän har 
kunnat gripas tack vare att grannar ringt till polisen när de sett okända personer 
röra sig på en villatomt. På den bifogade kartan finns 10 prickar. Ett 
inbrottsförsök är dubbelanmält. Det ska bara vara 9 prickar. 
 
Åldringsbrotten har skett i äldreboenden. Spaningsuppslag och spår saknas. 
 
 

 
 
RAR: 10 anmälningar - 10 prickar i kartan (10unika brottskoder, varav 0 saknar 
koordinater, totalt 10 brott) 



Sökvillkor: 
Källsystem: RAR 
Tiden är: Helt inom 
Datum fr.o.m: 2012-04-09 Kl. fr.o.m: 00:00 
Datum t.o.m: 2012-05-06 Kl. t.o.m: 23:59 
Veckodag: alla 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Myndighet: Stockholm Kommun: Alla 
Områdeskod (RAR): 23e* 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Brottskod: 0857,0874,9801,9802 
Ärendegrupp: Alla 
 
   
 
 


