Stölder av bildelar på nätterna
Nattliga bildelsstölder har
drabbat fler än 170 bilägare i
Bromma under 2014. Polisen
såg till en början att det var
dyrare bilar typ BMW, Audi, MB
och Land Rover som drabbades
men nu innefattas modeller av
såväl Volvo, Skoda som VW i
skaran.
Vi vill väcka din uppmärksamhet på
detta och då kan det vara bra att
veta något om hur det sker.
Grannstöd Bromma blev nyligen
inbjudna till närpolisen för information.
Stöldgodset exporteras
Bildelarna exporteras troligen till en
köpare där reservdelspriserna är
höga och bilmärken väljs efter vad
tjuven kan avyttra.
Gärningsmännen spanar sannolikt
inom ett stort område för att
lokalisera aktuella objekt. Så närmar
sig natten och de utvalda bilarna
förses med tejp över strålkastarna
för att dölja blinkande larm.
Signalhornet neutraliseras genom att
sladdar klipps av. De är proffs!
Arbetet utförs där bilarna står på
garageuppfarten, tjuvarna vill ju inte
väcka någon. Därpå krossas ruta och
dörrarna öppnas. Bildelarna plockas

ut. Snabbt går det och vi tror att
inbrotten sker före klockan fem. Inga
vittnen finns vad jag vet.
Tänk om du som läser detta tar
ett ögonkast ut genom badrumsfönstret då vid tre-fyra tiden när du
kanske ändå är uppe. Väcks din
misstanke att något skumt sker?
Hellre ett samtal för mycket till
11414 – ”TIPS” säger man eller slår
kontakt-siffran 2 så slipper man
vänta i telefonen.
Minska risken
Hur kan vi minimera risken för dessa
brott. Vid min analys av bilinbrotten
2006 fann jag att en stark (500
– 1000 watt) högt placerad halogen
belysning med rörelsedetektor begränsad till objektets närhet, troligen
hade en avskräckande effekt på inbrottsförsök. Se övriga erfarenheter
av de 52 inbrotten www.grannsams.
se/bilbrott.ppt
Den nu aktuella metoden att
DNA-märka stöldbegärliga föremål
kan rekommenderas. Krockkuddar,
instrumentpaneler och strålkastarna
– de komponenter som är mest
utsatta kan märkas! Var på objekten
skall märkningen ske? Jag antar att
du kan få tips från din bilverkstad.
Märkningen bör kunna ses med UVlampan när komponenten är

monterad och får inte störa dess
funktion. På vår
www.grannsams.se har du länken
till några DNA-produkter som
rekommenderas av polisen med
exempel på var du kan märka.
Slutklämmen är att förse bilen med
tydlig varningsdekal som visar att
bilen är DNA-märkt.
Läs mer på vår hemsida (www.
norra-angby.se) om hur man märker
stöldbegärlig egendom i sin bostad.

Med en UV-lampa kan du och polisen
lätt se märkningen men tjuvarna har
ännu inte skaffat sådana lampor och
när de har det så avbryter de nog
stöldförsöket. Annars plockas de in
vid visitering av polis.
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