
Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

12

Skalskydd kommer först
Polisen på välbesökt Grannsamverkansmöte:
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 Löpande bokföring Årsbokslut/årsredovisning 
 Deklarationer  Skattekonsultationer –  

vi hjälper småföretag i Västerort och skapar

Ordning & Reda i Bokföringen!
Praktiskt & bekvämt med en redovisningsbyrå i närheten –

vi både bor och arbetar i Norra Ängby på Runstensvägen 15.

Välkommen till 

Runstensvägen 15 168 53 Bromma. Tel 37 59 16, e-post: teriredovisning@telia.com
Karin Eriksson 070 - 669 39 90  Björn Tenne 070 - 627 96 76

Teri Redovisning HB

Det senaste året har bostadsin-
brotten ökat stort i Norra Ängby. 
Från ett genomsnitt på cirka 
sexton inbrott och inbrottsförsök 
per år de senaste tio åren, till 
hela 32 inbrott och fyra inbrotts-
försök förra året. Med anledning 
av detta arrangerade Grannsam-
verkan i Norra Ängby ett möte 
med närpolisen i Bromma en kväll 
i januari. Och intresset för mötet 
var stort. 

Nära femtio Ängbybor sam-

lades i Björklunds hage för 

att lyssna på vad närpolisen i 

Bromma kunde tipsa om, när det gäller 

att skydda sitt hem från inbrott. Flera 

hade egna erfarenheter av inbrott, eller 

släktingar och vänner som drabbats. 

Polisinspektör Mats Österman, 

som arbetar med brottsplatsundersök-

ningar på Västerortspolisens så kallade 

Lokusgrupp, konstaterade att Västerort 

är värst drabbat av den här typen av 

brott i hela Stockholmsområdet. 

Enligt polisen är det i regel unga 

killar, mellan sjutton och 30 år, som 

begår de här brotten. En agerar vakt, 

och två bryter sig in och letar värdesa-

ker.

– Det är lukrativt, säger Mats Öst-

erman. De livnär sig på brott och det 

är i princip bara guld, kontanter och 

mindre digitala föremål som de är ute 

efter. 

Inbrotten begås oftast mellan 

klockan tio på förmiddagen och tre på 

eftermiddagen. För att kontrollera om 

någon är hemma ringer tjuvarna helt 

enkelt på dörren, sätter sig på trappan 

och väntar en stund och går kanske 

en sväng i trädgården. Är det då ingen 

som öppnar så slår de till. 

I åttio procent av fallen tar man sig 

in från husets baksida, genom fönster 

eller altandörr, och enligt Österman 

används mycket sällan entrédörren, 

på grund av risken för upptäckt. Man 

krossar ett fönster på baksidan och 

sticker sedan in handen för att öppna. 

– Larm bryr de sig sällan om, 

eftersom de är inne i huset så kort tid, 

säger Mats Österman. De är ju inte de 

smartaste, men de vet precis var alla 

förvarar sina värdesaker, så de går raka 

vägen dit. 

Enligt polisen förvarar de flesta sina 

pengar och smycken på samma ställe, 

och det är de tre platserna i huset tju-

varna uppsöker. I byrån eller nattduks-

bordet i sovrummet förvaras smycken, 

på nedersta hyllan i badrumsskåpet 

läggs också ofta smycken och i byrån 

eller hurtsen i hallen lägger många 

nycklar, plånböcker och pengar. Om 

tjuvarna därefter känner sig trygga, kan 

de leta vidare. 

Efter polisens genomgång undrade 

flera ängbybor hur man då ska göra för 

att skydda sig mot inbrotten. Kunde 

man installera egen övervakningska-

mera för att avskräcka eller identifiera 

tjuvarna? Var ska man egentligen lägga 

sina värdesaker? Och om tjuvarna inte 

hittar något, kommer de då tillbaka? 

Mats Österman hade där lugnande 

besked.

– De kommer inte tillbaka om de 

inte hittar något. Då tycker de nog 

bara att man är en fattig jäkel. Hittar 

de däremot vapenskåp eller värdeskåp, 

som de inte får upp, finns stor risk att 

de kommer tillbaka efter en tid och tar 

med sig hela skåpet. 

Övervakningskamera kan man 

också ha hemma i sitt hus om man 

önskar, det är i alla fall inte olagligt, 

enligt närpolisen. Om det har någon 

preventiv effekt mot inbrotten är dock 

oklart.

Men var?

Mats Österman har också en favorit-

plats, där han brukar tipsa folk om att 

Många ängbybor hade hörsammat plisens  upprop!
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gömma sina värdesaker. 

– Där hinner de sällan leta, säger 

han.

Eftersom flera Ängbybor kan ha 

anammat polisens tips om gömstäl-

len skrivs de inte ut i detalj. Kontakta 

Grannsamverkan i Norra Ängby för 

mer information.

Men när det då gäller att skydda sitt 

hus konstaterar Mats Österman och 

hans kollegor att det är viktigt att de 

som bor i området är uppmärksamma 

på vilka som rör sig på gatan, vilka bilar 

som står parkerade där, och har kontakt 

med sina grannar. Grannsamverkan 

kan minska brotten i ett område med 

upp till 25 procent, enligt Brottsföre-

byggande rådet, Brå.

– I dag har folk inte lika mycket 

kontakt med sina grannar som förr, och 

om man är borta en längre tid kan man 

meddela sin granne, som har möjlighet 

att se till huset. Till exempel kan man 

vintertid göra fotspår i snön. Sen kan 

man också meddela sina grannar om 

vilka arbetstider man har, och när huset 

är tomt, säger polisinspektör Lars-

Gösta Alm på närpolisen i Bromma.

Mats Österman pekade också ett 

par saker, som man ska tänka på när 

det gäller husets säkerhet. Först ska 

skalskyddet ses över, det vill säga 

att man har bra lås på altandörr och 

även på fönster som är åtkomliga från 

trädgården. Källarfönster bör ha järn 

monterade, och stegar bör vara inlåsta 

eller fastlåsta.

– Tjuvarna väljer alltid att ta sig in 

där det är lättast och minst synligt. Om 

de ser att fönstren har lås, kan de välja 

ett annat hus. Och låser man inte fast 

sin stege kanske man hittar den stående 

mot grannens fasad efter ett inbrott, 

säger Österman.

Sedan gäller det också att doku-

mentera sina värdesaker. Fotografera 

smycken, skriv av inskriptioner och 

anteckna även serienummer på elektro-

nik. 

– En enda grej som går att identi-

fiera kan öppna ett helt ärende och det 

gör att man har en chans att få tillbaka 

en del av sina saker.

När det gäller larm är det viktigt 

att man har ett larm som tjuter, och 

dessutom en lampa på fasaden som 

blinkar. Då vet alla grannar vilket hus 

som larmar, vilket annars kan vara svårt 

att höra. 

Men larm ersätter inte en personlig 

kontakt grannarna emellan. Hans Erik 

Jonsson, som håller i Grannsamverkan 

i Norra Ängby, berättar att det är cirka 

60 familjer som flyttar in i området 

varje år. 

– Om de inte introduceras på ett 

bra sätt riskerar Grannsamverkan att dö 

ut. Vi måste prata också med våra nya 

grannar.

Slutligen ville polisen också varna 

Ängbyborna för att anlita de så kall-

lade irländska asfaltläggarna, som ofta 

kommer på vårkanten och vill asfaltera 

uppfarter eller parkeringsplatser. Om de 

inte har en marknad här så kommer de 

också att lämna området.

 Anna Ivarsson

Mats Österman utvecklar resonemanget!

ETABL. 1922

Vi kan byggvaror! 


