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Västerortspolisen informerar: 

Brottförebyggande insats i Södra Järva 

 

Under april och maj månad genomfördes en brottsförebyggande insats i Södra 

Järva. I samverkan med stadsdelen och bostadsföretag genomförde distriktets 

brottsförebyggare ett antal aktiviteter med hjälp av bland annat Polisens volon-

tärer. 

Statistiken över antalet lägenhetsinbrott för området visade på en radikal för-

ändring under och efter insatsen. Anledningen till den kraftiga minskningen av 

antalet bostadsinbrott har flera förklaringar men insatsens aktiviteter med 

punktmarkering i Hjulsta och Tensta Allé är med all sannolikhet bidragande 

till denna positiva utveckling.  

En av aktiviteterna var att knacka dörr och informera om enkla tips för att 

skydda sig mot inbrott. Besöken var uppskattade och de boende fick nyttiga 

kunskaper. Runt 500 hushåll fick besök i detta specifika område och inbrotts-

statistiken för området talar sitt tydliga språk. Kunskap ger trygghet och säker-

het.  

 

                 Foto: Diana Malm 

 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott Juni Juli 

Inbrott villa  28 (19) 47 (38) 

Försök till inbrott i villa 4 (11) 12 (8) 

Inbrott i lägenhet 22 (26) 14 (48) 

Försökt till inbrott i lägenhet * 10 (12) 6 (14) 
 *(inom parantes) = samma månad förra året. 

 

’Större delen av antalet fullbordade/försök till inbrott i villa har under perioden skett i Bromma och 

glädjande har antalet inbrott i lägenhet minskat radikalt.  
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Närpolisen Bromma informerar: 

 
STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott Juni Juli 

Inbrott villa 10(9) 5(6) 

Försök till inbrott villa 2(2) 0(1) 

Inbrott i lägenhet 1(3) 5(3) 

Försök till inbrott i lägenhet 0(1) 3(1) 

Inbrott i kolonistugor 0(1) 2(1) 

Övriga brott   

Personrån  1(4) 2(3) 

Väskryckning 3(1) 1(0)  

Åldringsbrott 0(10) 5(3) 

Cykelstölder 87(45) 90(54) 
(inom parantes) = samma månad förra året. 

 

Om statistiken - Tips och råd 

Personrånen rör sig i ett fall om en uppgörelse mellan ungdomar. 

 

Cykelstölderna fortsätter att skämma ut statistiken. Vi kan bara upprepa vår 

vädjan till er att skriva upp ramnumret så ökar chansen att få tillbaka cykeln. 

 
 
 
 
FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET 

 
Grannsamverkan 

Tänk på att väl uppvuxna häckar är ett bra insynsskydd. De är också ett 

skydd så att inbrottstjuvar kan jobba i fred. 

 

Det finns även information på Internet: www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 

 

Grannstöd 

 

Nu utgår grannstödsbilen åter från Bromma närpolis.  

 
 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se/
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Polisens volontärer 

 

  
Foto: Diana Malm 

 

Uppdrag - Skjutningar 

Under två eftermiddagar i augusti månad fick Polisens volontärer i uppdrag 

att informera om skjutningarna i Hässelby. De informerade även om Poli-

sens tipstelefon: 010-56 303 33 /(telefonsvarare) alternativt via Polisens 

växel 114 14. Tipsen går att lämna anonymt. 

 

Årsmöte 

Torsdagen den 5 september 2013 mellan klockan 18:00-20:00 träffas intres-

serade Västerortsvolontärer i Friends Arena. Anmälan sker via portalen. 

 

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 

 

 

 

 

  

http://www.polisen.se/volontar
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Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Bromma 

   

 

Närpolischef  

Peter Gatby 

 

Sambandsansvarig Bromma 

Iréne Trantidis 

 

Månadsbrev 

Christina Casselholm 

 

 

010-56 30654 

 

 

010-56 30655 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 


