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Grannsamverkansinformation september 2016, 

Område Bromma 

 

Sommaren 2016 har varit mycket bra om man ser till antal bostads-

inbrott i Bromma. Endast 3 stycken anmälda inbrott i villa i juni. 

Glädjande att villainbrotten minskat under de 8 första månaderna 

2016 jämfört med 2015. Lägenhetsinbrotten har dessutom minskat 

rejält samma period. 

 

Stölder i/ur/från bil är fortsatt höga i Bromma och i hela Stock-

holms Län. Stölder av bilrattar med airbags, gps och annan teknisk 

utrustning har fortgått under sommaren trots spaning och tillslag av 

hittade tjuvgömmor. 

Exklusivare/dyrare bilar är angripna där BMW är mest intressanta.  

 

Av mängdbrotten är det även cykelstölder som sticker ut. Fortsatt 

högt antal cykelstölder under sommaren. 

 

 

Mer info och tips/råd till privatpersoner:  

 

Gå till Stöldskyddsföreningens hemsida på länken nedan. 

Här finns olika guider om en massa olika brott som man kan råka 

ut för som privatperson, såsom stölder, bedrägerier, bluffakturor 

m.m. 

Kopiera länken och klistra in den i Ditt webbläsarfönster. 

 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsradgivni

ng-for-privatpersoner/ 

 

Bedrägerier av alla de slag ökar där man lurar av folk pengar ge-

nom bluffakturor, ID kapningar, kontokortsbedrägerier. Var miss-

tänksam om okända personer ringer och erbjuder tjänster, varor 

m.m. Datorbedrägerierna (där kortbedrägerier ingår) har ökat med 

50% mellan 2014 och 2015.  
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Här är några praktiska tips på hur du kan undvika att bli lurad. 

Se upp för nätbedragare: Allt fler handlar på nätet, det är enkelt och det går 

fort. Bedrägerier och id-kapningar via nätet är den snabbast växande brotts-

formen i Sverige. En ökning som är lavinartad. ID-handlingar är värdehand-

lingar. Om de kommer i orätta händer kan de göra stor skada. Om du förlorar 

en id-handling ska du förlustanmäla den på en gång. Det går även att spärra 

Ditt personnummer, för att undvika id-stöld. 

Skicka aldrig pengar i förväg: Om du handlar av privatpersoner, skicka ald-

rig pengar i förväg. Se till att du har varan i handen innan du betalar. Lita på 

din instinkt – är ett erbjudande för bra för att vara sant, är det ofta det. 

Använd köpeavtal när du handlar begagnat: Om du köper begagnade varor 

av privatpersoner, speciellt kapitalvaror, rekommenderar vi att du använder 

dig av ett köpeavtal. De finns att ladda ner gratis via nätet. Köpet och avtalet 

blir korrekt, och du slipper få obehagliga överraskningar senare, ex. i form av 

kreditkrav. 

Lämna aldrig känsliga uppgifter via telefon/mail: Lämna aldrig ut ditt 

konto- eller kortnummer per telefon eller mail till någon! Det är väldigt ovan-

ligt att myndigheter, organisationer eller företag använder sig av endast mail 

när de vill att du lämnar ut den typen av uppgifter. Det gäller oavsett om du 

ska köpa eller sälja något, eller om någon kontaktar dig av annan anledning. 

Skydda din kortkod: Om du betalar med kort, skydda din kod genom att ex. 

hålla för handen när du slår koden.  

Använd ett särskilt kort när du handlar – ett shoppingkort: Det är både 

smidigt och bekvämt att handla på nätet. Genom att koppla ett extra bankkort 

till ett speciellt "shopping-konto" med en mindre summa pengar på, skyddar 

du dig från att bli av med hela lönen eller sparkapitalet om du skulle bli bestu-

len. 

Skriv upp spärrnummer för alla dina kort: Du är skyldig att spärra dina 

kort omedelbart om du skulle bli bestulen.  

Var kritisk till fakturor du inte känner igen: Om du får en faktura på en 

vara eller tjänst som du inte har beställt, kontakta omedelbart företaget, bestrid 

fakturan och gör polisanmälan. 

 
 

 

Källa: Stöldskyddsföreningen 
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STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem) 

Bostadsbrott Maj Juni  Juli  Augusti 

Inbrott villa    8 3   12 7 

Försök inbrott i villa     0 1 2 2 

Inbrott i lägenhet      4  4 5 3 

Försök inbrott i lägenhet 2 1 1 2 

Stöld i/ur bil    51 62 34 49 

Övriga brott Maj Juni  Juli  Augusti 

Personrån  2 2 2 7 

Väskryckning 1 0 2 2 

Åldringsbrott 3 3 4 6 

Cykelstölder 58 78 59 80 

 

Om statistiken – Tips och råd 

Inbrott i villa/radhus: Fortsatt lågt antal villainbrott perioden januari till augusti 2016 jämfört 

med föregående år. Juni månad endast 3 st anmälda villainbrott. 

De flesta villainbrotten under maj-augusti har skett i Nockeby, Äppelviken, Stora Mossen, Olovs-

lund, Ängby och Beckomberga. Se kartbild. 

MODUS: (Juni-aug)Många av inbrotten har skett genom att montera bort fönsterkassetten eller 

krossa/ bryta upp fönster. I flera fall har altandörren brutits upp. Ovanlig nog har ett flertal inbrott 

skett genom entrédörren som brutits upp. Vid två av inbrotten stals familjens bilnycklar och även 

familjens bilar. 
OBS! FÖRVARA INTE BILNYCKLAR INNANFÖR YTTERDÖRREN I HALLEN. LÄGG ELLER 

GÖM UNDAN NYCKLARNA PÅ ANNAN PLATS. 

 

Inbrott i lägenhet: Minskning av lägenhetsinbrotten under hela halvåret. Drabbade områden 

under maj-augusti är Traneberg, Abrahamsberg och Blackeberg.  Se kartbild. 

MODUS: Inbrotten i lägenheterna har skett genom att bryta upp balkongfönster eller altandörr 

där lägenheterna ligger i marknivå. Inbrott kan även förekommit med s.k.låsslunga då spår efter 

inbrott saknas. Tillvägagångssättet avhjälps lätt genom att montera en kåpa över låsvredet på 

insidan av dörren.  I några av fallen har ytterdörren brutits upp från trapphuset. 

 

Stöld av bilinredning/inbrott i bil har förekommit frekvent hela 2016.   

Brottsdrabbat område under maj-augusti månad är hela Bromma/ Västerorts 

område där Bromma Flygplats/Bromma Blocks och vägen utefter Ulvsundavägen till Mariehäll 

sticker ut. Se kartbild.  

Det stjäls både fast utrustning ur bilarna såsom GPS:er, stereoapparater m.m. samt stölder av 

tillbehör som lämnats kvar, personliga tillhörigheter, ex väskor, verktyg osv. 

 

INFÖR HÖSTEN: (allmänt) 

Det är viktigt att vi hjälper varandra med tillsyn av bostäderna i fortsättningen inför hös-

ten/vintern. En aktiv grannsamverkan med ”observanta grannar” är viktigt.  Tala om om du 

reser bort så att någon tittar till Ditt hus. Följ minimikraven för deltagande i Grannsamverkan. Se 

även brottsförebyggande tips på www.samverkanmotbrott.se.  

Åldringsbrott: Lågt antal perioden ovan förutom augusti månad. Ett vanligt tillvägagångssätt är 

att man säger att man kommer från hemtjänsten eller att man är läkare/sjuksköterska som skall ta 

blodtryck. Manga anmälningar är gjorda av äldre personer som har hemhjälp/hemtjänst där 

många personer har tillträde till lägenheterna för målsägarnas vårdbehov. 

Påminn era anhöriga om vikten av att inte släppa in några personer i bostaden om de inte säkert 

vet avsikten eller vem personen är. Kräv legitimation. 

Cykelstölder: Fortsatt högt antal stölder under sommaren 2016 med topp i juni och augusti må-

nad. Cykelstölder under maj-augusti har skett i hela Bromma/Västerorts område, se karta. 

Det finns enligt uppgift flera olika konstellationer som åker runt och stjäl cyklar.  

Viktigt att cykelägaren låser fast sin cykel i något fast föremål som inte kan flyttas och låsa med 

godkända lås. Märk Din cykel och skriv upp ramnumret.  Se www.stoldskyddsforeningen.se 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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Kartan visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet under  

maj-augusti månad 2016.  

 

Totalt 57 stycken anmälda brott. 

 

 

Sökvillkor: 

Källsystem: RAR 

Datum fr.o.m: 2016-05-01  

Datum t.o.m: 2016-08-31 

Veckodag: alla 

Brottskod: 9801,9802,0874,0857 
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Kartan visar stöld i/ur/från bil under maj-augusti månad 2016.  

 

Totalt 193 stycken anmälda brott. 

 

 

 

Sökvillkor: 

Källsystem: RAR 

Datum fr.o.m: 2016-05-01  

Datum t.o.m: 2016-08-31 

Veckodag: alla 

Brottskod: 0840  
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Kartan visar stöld av cykel under maj-augusti månad 2016.  

Totalt 263 stycken anmälda brott. 

 

 

Sökvillkor: 

Källsystem: RAR 

Datum fr.o.m: 2016-05-01  

Datum t.o.m: 2016-08-31 

Veckodag: alla 

Brottskod: 0807 

 

 

 

 

 



  

OMRÅDE BROMMA 

 

 

 

 

Postadress 

Lokalpolisområde Vällingby 

 

Besöksadress 

Pajalagatan 46, Vällingby 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET 

 

 
Ytterligare allmänna tips  

 

- Skriv en inventarieförteckning!  

Den hjälper dig att hålla koll på vad som faktiskt försvunnet och är 

till stor hjälp när polisens godsspaning ska leta efter dina stulna vär-

desaker.  

 

-  Märk Ditt gods med märkpenna eller MärkDNA. Se 

www.samverkanmotbrott.se 

 

- Sätt ”timer” på belysningen så att det lyser hemma när det blir mörkt 

 

- Tänkt att låsa fast eller att plocka in bland annat stegar – dessa kan 

annars lätt bli användbara redskap för inbrottstjuven.  

 

- Tänk på att låsa ALLA lås när du går hemifrån. 

 

- Om du ägnar mycket av din tid ute i din trädgård och oftast har både 

altandörren och fönster öppna är det svårt att hålla 100 % koll. Då är 

det bättre att du låser dörrar och stänger alla fönster. Inbrottstjuven 

är snabb både att ta sig in och därifrån med dina värdesaker. 

 

- Var extra vaksam mot personer som rör sig i området.  Gör dem ob-

servanta på att du sett dem och har du möjlighet. Om det rör sig bilar 

i området som du känner rekar för inbrott, så är det bra om du tar 

bilnummer och/eller fotograferar dem. Tipsa Polisen via 114 14. 

 

- Ge dig till känna om du märker att någon undersöker om du är 

hemma. Det kan räcka med att du frågar genom dörren eller att de på 

något annat sätt får kännedom om att någon är hemma. 

 

- Gör en backup på din dator  

 

- Lägg in spårningsprogram i mobiler och datorer. 

Exempelvis - Find my Iphone. 

 

- Ta del av brottsförebyggande tips på www.samverkanmotbrott.se 

 

 

 

 

 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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Grannsamverkan 

 

Befintliga föreningar: Var AKTIVA. Ta del av och följ minimikraven för 

deltagande i Grannsamverkan!    

 

 

 
Grannstöd 

Grannstödjarna rullar på som vanligt. 

Grannstödsverksamheten bygger på frivilliga deltagare under ledning av 

lokal polis. Dessa patrullerar bostadsområden i egen skyltad grannstödsbil 

huvudsakligen under vardagar på dagtid i Bromma och Vällingby 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Bromma, Ekerö, Vällingby 

   

Lokalpolisområdeschef 

Polisintendent Lennart Paulsson 

 

Kommunpolis, Bromma 

Kommissarie Tommy Stiernerlantz 

 

Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan 

Ekerö, Bromma , Hässelby-Vällingby 

Inspektör Hans Kempe 

 

  

  

 

010-56 30654 

  

 

 

010-56 30865 

 
 
 
 
 
 

http://www.polisen.se/volontar
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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 inbrott) 

 

 

 

 

 
KLART SLUT 

 


