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Ännu en period med mängder av inbrott i bostäder. 
 

Förutom den stora mängd av inbrott som ungdomar från Järva står för så har vi nu sett ett 
tecken som tyder på att vi fått in ”något annat”, företrädesvis i Bromma samt Hässelby. 
 
Tillträde sker via olåsta dörrar, källarfönster som inte är låsta eller altandörrar som man med 
handkraft drar upp. 
Vid brytning används en mindre skruvmejsel. 

SE ÖVER SKALSKYDDET PÅ BOSTADEN. 
Ett flertal av dessa modus kan ses vid inbrott som sker när målsäganden är hemma i bostaden. 
 
Då polisen på bred front arbetar mot bostadsbrotten kan jag bara upprepa uppmaningen från 
det förra månadsbrevet: 

”SKAFFA EN INVENTARIEFÖRTECKNING” 
Inventarieförteckning finns att ladda ner på polisen.se 

Det måste vara slut på kommentaren: 
”TRODDE ALDRIG DET SKULLE HÄNDA MIG” 

 
Vid en stöld är det av yttersta vikt att polisen omedelbart får in serienummer, gravyr eller 
andra kännetecken som kan binda en gärningsman till anträffat gods. 
 

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 13/2 till 11/3 . 

Detta avser enbart anmälda brott i polisens register. 
 
                                                                        Denna        Förra  
                        Period       Perioden  

Personrån samt Väskryckning  52       (65)       
försök lägenhetsinbrott  31       (28)       
fullbordade 
lägenhetsinbrott 

 56       (77)       

försök villainbrott 16        (18)       
fullbordade villainbrott  57       (60)       
Åldringsbrott  22        (20)       
  

  
närpolisens sida 

 
 

allmän information om brottsutvecklingen i vårt 
NÄRPOLISOMRÅDE denna period 

 
 

brottsstatistik 13/2 - 11/3   2012 
 
Personrån samt Väskryckning 4 
försök lägenhetsinbrott 12 
fullbordade lägenhetsinbrott 15 
försök villainbrott 6 
fullbordade villainbrott 9 
Trafikolyckor 18 
Åldringsbrott 8 
 

Övrig information från närpolisen 
 
Under ovanstående period var inbrotten/försöken spridda över området, med viss 
överrepresentation av  Blackeberg, Riksby och Höglandet. 
 
Beträffande åldringsbrotten har vid ett tillfälle en kvinna i 40-årsåldern lurat sig 
in hos en 90-årig dam. Huruvida något är tillgripet har inte gått att klarlägga. 



Övriga sju fall har inträffat på äldreboenden. 

 
 
RAR: 23 anmälningar - 23 prickar i kartan (23unika brottskoder, varav 0 saknar koordinater, 
totalt 23 brott) 
Sökvillkor: 
Källsystem: RAR 
Tiden är: Helt inom 
Datum fr.o.m: 2012-02-13 Kl. fr.o.m: 00:00 
Datum t.o.m: 2012-03-11 Kl. t.o.m: 23:59 
Veckodag: alla 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Myndighet: Stockholm Kommun: Stockholm 
Områdeskod (RAR): 23e* 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Brottskod: 9801,9802: INBROTT I BOSTAD 
Ärendegrupp: Alla 
 



 
 
RAR: 14 anmälningar - 14 prickar i kartan (14unika brottskoder, varav 0 saknar koordinater, 
totalt 15 brott) 
Sökvillkor: 
Källsystem: RAR 
Tiden är: Helt inom 
Datum fr.o.m: 2012-02-13 Kl. fr.o.m: 00:00 
Datum t.o.m: 2012-03-11 Kl. t.o.m: 23:59 
Veckodag: alla 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Myndighet: Stockholm Kommun: Stockholm 
Områdeskod (RAR): 23E* 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Brottskod: 0857,0874 Försök till inbrott i bostad 
Ärendegrupp: Alla 
 
Christina Casselholm 
Brottsförebyggare, 010-56 306 59 


