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Område Bromma 

 

Fortsatt hög brottslighet mot bostäder i Västerort/Brommaområdet under oktober och novem-

ber månad 2015. Bilrelaterade brott (stöld/i/ur/från) bil samt stölder av cyklar drabbar även 

Västerort/Bromma med många anmälda brott. Se var brotten har skett i bifogade kartor. 

Lokalpolisen drar igång en särskild insats mot bostadsinbrott under december 2015.   

 

JUL / NYÅRSHELGEN ! 

Ökad vaksamhet i Era grannsamverkansorganisationer är påkallat inför stundande julhelger. 

Ta gärna dagliga promenader i Era bostadsområden med syfte att kontrollera om allt står rätt 

till. Fotografera/anteckna och rapportera om Ni misstänker bilar/personer som finns i Ert om-

råde är där i brottsligt syfte.  

Ring polisens tipstelefon 144 14 om något känns fel. 

 

En aktiv grannsamverkan innebär att kontaktpersoner och grannar i Era grannsamverkans-

organisationer väl känner till minimikraven för deltagande i Grannsamverkan. Var noga 

med att följa dessa krav.  

 

Här repeterar vi minimikraven för deltagande i grannsamverkan.  

1. Vaksamhet: Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något känns fel/ 

misstänkt. 

2. Bortrest:  Meddela grannen eller Din kontakperson om du reser bort. 

3. Värdesaker: Förvara värdesaker/värdehandlingar på ett betryggande sätt.  

= (göm undan pass, smycken, guld, kontanter, Ipads, mobiler m.m.) 

4. Brottsförebyggande tips: Vara förtrogen med brottsförebyggande tips  i varda-

gen, se nedan 
 

Brottsförebyggande tips i vardagen! 

 Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några 
dagar). Använd gärna ”Grannlappen” där det framgår var ni kan nås om det behövs. 

 Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute. 

 Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar 
brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym. 

 Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. 

 Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut. 

 Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post. 

 Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil 
fram och tillbaka några gånger på infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre 
bortavaro. 

 Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och parkera sin bil på er tomt då och då 
så att huset ser bebott ut. 

 Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att tjuven inte kan använda 
dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus. 

 Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen. 

 Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort. 

 Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom 
också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl). 

 Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas. 

 Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina 

och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste 

dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag. 

 

http://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2014/12/Grannlappen.pdf


  

OMRÅDE BROMMA 

 

 

 

 

Postadress 

 

 

Besöksadress 

Pajalagatan 46, Vällingby 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem) 

Bostadsbrott Juli Aug Sept Okt Nov 

Inbrott villa    17 32 21 21 30 

Försök till inbrott 

villa     

3 8 8 9 4 

Inbrott i lägenhet      10 10 6 15 19 

Försök till inbrott i 

lägenhet    

4 3 3 0 2 

Stöld i/ur bil    44 44 46 60 32 

Övriga brott Juli Aug Sept Okt Nov 

Personrån  3 2 2 6 5 

Väskryckning 0 1 0 0 1 

Åldringsbrott 2 1 5 1 1 

Cykelstölder 54 96 76 76 70 

 
 

Om statistiken – Tips och råd 

Inbrott i villa/lägenhet, Inbrott i villa: Ökning under hösten med topp i november. 

Totalt 30stycken anmälda villainbrott under november månad. De flesta villainbrotten/försök 

under oktober och november har skett i Ängbyområdet, Nockeby, Höglandet , Smedslätten, 

Äpperlviken, Ålsten, Abrahamsberg, Stora Mossen, Ulvsunda. Se kartbild. 

MODUS:  Många villainbrott har skett genom att bända bort listerna framför glaskassetterna i 

fönster. Detta har möjliggjort att man kunnat lyfta ur hela glasrutekassetten. 

Inbrott i lägenhet: Ökning av lägenhetsinbrotten under hösten. Topp i november med 19 st 

anmälda inbrott. Drabbade områden är Abrahamsberg, Riksby, Traneberg och Blackeberg 

MODUS: Många inbrott i lägenheter har skett med s.k. låsslunga där man öppnar vredet från 

insidan på dörren genom brevinkastet. Köp gärna kåpa över låsvredet på insidan av dörren på 

dörrar där brevlådeinkastet inte är skyddat.  

Stöld av bilinredning/inbrott i bil har förekommit frekvent hela året 2015. 32 st anmälda brott 

under november 2015. Topp i oktober med 60 st! anmälda brott. Brottsdrabbat område hela 

östra/sydöstra delen av Västerort. Se karta.  

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/VINTERN: 

Det är viktigt att vi hjälper varandra med tillsyn av bostäderna i fortsättningen inför hösten. 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 brotts-

förebyggande tips på www.samverkanmotbrott.se.  

Åldringsbrott: Lågt antal under höstmånaderna. Ett vanligt tillvägagångssätt är nu att man 

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

tryck. Nya modus är att utge sig för att vara blomsterbud, komma med en blomma för att lura 

sig in eller att man är påstridig om att reparera ”någonting” på villan och få betalning för detta 

innan arbetet påbörjats. Hotfulla. Engelsktalande. Påminn era anhöriga om vikten av att inte 

släppa in några personer i bostaden om de inte säkert vet vilka de är. 

Cykelstölder: I nivå med tidigare månader trots att det är senhöst/vinter. Totalt 70 stycken 

cykelstölder under november månad. Cyklar stjäls över hela Västerort. 

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  

oktober och november månad 2015. Totalt 98 st anmälda brott. 

 

 

 

Sökvillkor: 

Källsystem: RAR 

Datum fr.o.m: 2015-10-01  

Datum t.o.m: 2015-11-30 

Veckodag: alla 

Brottskod: 9801,9802,0874,0857 
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Kartan visar stöld i/ur/från bil under oktober och november månad 2015. 

Totalt 90 st anmälda brott. 

 

 

 

Sökvillkor: 

Källsystem: RAR 

Datum fr.o.m: 2015-10-01  

Datum t.o.m: 2015-11-30 

Veckodag: alla 

Brottskod: 0840  
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Kartan visar stöld av cykel under oktober och november månad 2015.  

Totalt 146 st anmälda brott. 

 

 

Sökvillkor: 

Källsystem: RAR 

Tiden är: Delvis inom 

Datum fr.o.m: 2015-10-01  

Datum t.o.m: 2015-11-30 

Veckodag: alla 

Brottskod: 0807 
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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 

 

 

 

Grannsamverkan 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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Nya grannsamverkansföreningar startas varje månad i Bromma. 

 

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

deltagande i Grannsamverkan!   Fråga Er kontaktperson. 

 

UTBILDNINGSKVÄLL HOS POLISEN 

Utbildning med 47 st kontaktpersoner utfördes den 28 oktober. 

Nytt utbildningstillfälle kommer våren 2016. 

Inbjudan mailas ca 14 dagar innan.  

 

 
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 Under pågående brott eller i annan akut situation 

 

 

 

 

 
 
GOD JUL önskar Lokalpolisen Vällingby :) 

 


