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VILLAINBROTTEN I BROMMA HAR MINSKAT UNDER FEBRUARI. 

 

Bara under november månad 2016 anmäldes det 46 stycken inbrott i villa och 

40 st inbrott i lägenhet i Bromma. November är historiskt sett en månad med 

många bostadsinbrott. 

Under december lugnade det sig lite jämfört med november. 

I januari 2017 blev det åter en kraftig ökning av villainbrotten. Däremot mins-

kade lägenhetsinbrotten i Bromma under januari till totalt 12 st. 

Under februari månad har det minskat ytterligare med villainbrotten.  

Totalt 14 st anmälda villainbrott och 12 st anmälda lägenhetsinbrott.   

Drabbade områden är fortfarande  Norra Ängby, Abrahamsberg, Olovslund, 

Ålsten, Äppelviken samt Traneberg.   

 

Se statistik och karta nedan. 

Se även tidigare utskick, december och januari. 

 

Håll fortsatt hög aktivitet i Era grannsamverkansföreningar i Bromma. Män 

med ryggsäck gåendes i området kan vara intressanta. 

Se till att belysningen inne i huset är tänd (många lampor) när det börjar 

skymma och är mörkt. 

Många av husen som fått inbrott har varit helt mörklagda och inbrotten har 

skett efter kl 15.00 

På många inbrott i villa är det vanligt att klättra upp på övervåningen och bryta 

upp altandörren.  På alldeles för många inbrott har en stege funnits på tomten 

som använts för att komma upp på övervåningen. Inte bra. 

 
GRIPNA GÄRNINGSMÄN 2-3 februari 

Utländsk man från Georgien gripen på tomten Hugleiksvägen. 

1 st rumänsk person gripen på Sandstensvägen 

 
SIGNALEMENT, Skällnoravägen 

Två män, mörkhåriga, 20-30 år, mörkblåa jeans, ca. 180 cm långa, pratade   

”polska” eller något baltiskt språk. En av männen hade stor nästa och en av  

dem bar på en stor ryggsäck.  
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STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem) 

Bostadsbrott December Januari 2017 Februari 2017 

Inbrott villa    23 46 14 

Försök inbrott i villa     6 15 6 

Inbrott i lägenhet      19 12 12 

Försök inbrott i lägenhet 4 5 5 

Stöld i/ur bil    31 27 32 

Övriga brott    

Personrån  1 3 2 

Väskryckning 1 1 1 

Åldringsbrott 2 1 4 

Cykelstölder 17 12 18 

 

 

   

FÖREBYGGANDE TIPS 

Förebyggande tips, se tidigare utskick december 2016 

 

 
Kartan visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet under febru-

ari 2017 

 
 
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 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 

 

- 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 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!    

Inbjudan om utbildning för nya och gamla kontaktpersoner är  

utskickad och genomförs den 9 mars. 

 

 
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 

Inspektör Lena Törnblom Löfqvist 

 

Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan, grannstöd 

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  

 


