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Grannsamverkansinformation, juni 2017,
Område Bromma
Hejsan!
Mycket glädjande kan vi konstatera att anmälda bostadsinbrott minskat drastiskt de
senaste två månaderna, april och maj, i Brommaområdet.
Lägenhetsinbrottens minskning började redan i mars månad. Se nedan.
Kartan visar var inbrotten skett under april och maj.
Drabbade områden är Ängby, Äppelviken, Traneberg. Detta är samma områden som
tidigare men i mindre omfattning.
Vi får hoppas att detta består även över sommarmånaderna då perioden efter midsommar och fram till augusti ökar risken för inbrott.
Var noga med vaksamheten i Era grannsamverkansföreningar över sommaren.
Titta till varandras bostäder/villor. Göm undan Ert stöldbergärliga gods, pass,
pengar, smycken, elektronik m.m. Förvara inte bilnycklarna i hallen i handväskan eller i jackfickan.
Inbrotten i bil är fortsatt höga. Företagsbilar fortsätter att drabbas under april och maj
där verktyg stjäls ur skåpbilar.
Vad vi vet är att cykelstölderna ökar under våren och fortsätter vara höga hela sommaren/hösten.
Under maj skenade stölderna av cyklar i Bromma.
Se statistik och karta nedan.
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OMRÅDE BROMMA

FÖREBYGGANDE TIPS

Förebyggande tips, se tidigare utskick.

Kartan visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet under april
och maj 2017. Totalt 25 st anmälda brott.

Grön fyrkant = 2-5 brott
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Kartan visar inbrott i bil under april och maj 2017. Totalt 135 st anmälda
brott.

Grön fyrkant = 2-5 brott
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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 värdesaker.

-

Märk Ditt gods med märkpenna eller MärkDNA. Se
www.samverkanmotbrott.se

-

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

-

Montera en strålkastare med rörelsedeckare som lyser upp baksidan
av villan. Mycket effektivt.

-

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 observanta 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
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Grannsamverkan
Befintliga föreningar: Var AKTIVA. Ta del av och följ minimikraven för
deltagande i Grannsamverkan!
55 st kontaktpersoner deltog i utbildningen den 9 mars.
Intresset är stort för att starta eller förnya sin 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
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Kontaktuppgifter
samverkansansvariga i Bromma, Ekerö, Vällingby
Lokalpolisområdeschef
Polisintendent Lennart Paulsson
Kommunpolis, Bromma
Inspektör Lena Törnblom Löfqvist

010-56 30654

Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan, grannstöd
Ekerö, Bromma , Hässelby-Vällingby
Inspektör Hans Kempe

010-56 30865

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

010-56 902 21

Tipstelefon (iakttagelser gällande inbrott)

GLAD SOMMAR ÖNSKAS ALLA
GRANNSAMVERKARE :)

KLART SLUT
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