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Aprilutskick 2016 

Grannsamverkan i Ska rholmens 
Lokalpolisomra de 

I mars månad har 20 inbrott eller inbrottsförsök anmälts i Skärholmens Lokal-

polisområde. I angränsande Lokalpolisområden; Globen och Huddinge anmäl-

des 18, respektive 32 stycken inbrott och inbrottsförsök, och i Stockholms Län 

inkom 384 anmälningar under samma period. 
 

 Mars 2016 Februari 2016 Mars 2015 

Skärholmen LPO 20 39 28 

Huddinge LPO 32 29 23 

Globen LPO 18 35 29 

Stockholms Län 384 458 440 
 

Man kan konstatera att Skärholmens Lokalpolisområde följer en liknande 

kurva som Huddinge LPO och Region Stockholm där inbrotten har minskat 

både sedan samma månad förra året men även jämfört med förra månaden.  

Huddinge LPO avviker från detta och har fler anmälda brott. 
 

Sammanfattning inbrott Skärholmens Lokalpolisområde 
Anmälda fullbordade inbrott i bostad under mars: 14 st (21 st 2015) 

 

 

 

 

 

 
 

När och hur? 

Den här månaden följer inget tydligt mönster i veckodag eller tid. De flesta 

inbrotten har skett under vanlig ”kontorstid” men flera har även begåtts under 

helgkväll/natt. I tre fall är tidsintervallet för stort för att veta när brottet har 

skett.  

Krossade rutor på balkong och uppbrutna ytterdörrar är de två vanligaste in-

gångssätten. 
 

Gods 

Det som vanligtvis tillgrips är personlig elektronik och kontanter. Under mars 

månad har även parfym och märkeskläder och något större elektronik som 

t.ex. datorskärm och musikförstärkare tillgripits.  
 

 

 

Aspudden 1 Korpmossen - Vårberg 1 

Axelsberg - Kransen 1 Västberga  

Bredäng  3 Liljeholmen - Västertorp 2  

Fruängen 2 Mälarhöjden - Årstadal -  

Gröndal 1 Skärholmen 2 Åsen -  

Hägersten 1 Sätra - Örnsberg - 
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Medborgardialog 
Ta tillfället i akt att påverka hur din lokalpolis arbetar! 
Under vecka 16 kommer vi att ha medborgardialog i vår reception för att få 

veta hur du som bor i Lokalpolisområde Skärholmen upplever ditt närområde 

och vad du har för tankar om hur vi tillsammans kan öka tryggheten och 

minska brottsligheten.  

De tider vi redan nu kan gå ut med är:  

Måndag 18 april, kl 12:30-15:30  

Onsdag 20 april, kl 10:00-13:00 

Torsdag 21 april, kl 12:30-15:30 

Vi kommer att uppdatera på vår Face Booksida när vi får fler tider bekräftade.  
 

Grundkurs i Grannsamverkan 
Onsdag 11 maj, kl 18:30, på Polisstationen Skärholmen, Måsholmstorget 5   

håller vi grundkurs i Grannsamverkan. Vi vänder oss i första hand till personer 

som vill starta upp en ny Grannsamverkan men även du som är ny i rollen som 

kontaktombud i en befintlig grupp är välkommen. 

Platserna är mycket begränsade så föranmälan är ett krav. Anmäl dig till: 

kommunpolis-lpo-skarholmen.region-stockholm@polisen.se eller via vår re-

ception. 
 

Varning för bildelsstölder 
I kringliggande områden sker ett stort antal stölder av bildelar. Framförallt är 

det nyare BMW där främst rattar och navigatorer stjäls. Ett mindre antal Mer-

cedes, Volvo, Saab och Nissan har också drabbats. Teorin är att delarna skick-

as utomlands där det är brist på delar till krockade bilar. Ser du något miss-

tänkt? Ring 112! 
 

Tyck till 
För att rapportera problem med klotter, trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunns-

lock mm i ert område kan ni anmäla detta till Stockholms Stads felanmälan.  

Enklast gör du det genom 

appen ”Tyck Till” i din 

smarta telefon, 

telefon 08-651 00 00 eller 

www.stockholm.se/felanmal
an 
 

 

 

 

 

 

Kontakt  till Polisen:  
Pågående brott/ förberedelse till brott: 112 
Anmälan/tips: 114 14 / registrator.stockholm@polisen.se 

Övrigt: kommunpolis-lpo-skarholmen.region-stockholm@polisen.se 

 

Tack för ditt engagemang i Grannsamverkan! 

Kommunpoliserna Ann-Charlotte, Malin och Micke 
 

mailto:kommunpolis-lpo-skarholmen.region-stockholm@polisen.se
http://www.stockholm.se/felanmalan
http://www.stockholm.se/felanmalan
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
mailto:kommunpolis-lpo-skarholmen.region-stockholm@polisen.se
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Fullbordade inbrott 

 
 

Anmälda försök till inbrott: 6 st. (7 st 2015) 
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Inbrott i källare/vind: 11 st (13 st 2015) Inbrott i garage: 5 st (5 st 2015) 

 
 

 

Bilstöld: 12 st (21 st 2015) 
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Bilinbrott: 60 st (84 st 2015) 

 
 

Cykelstöld: 26 st (28 st 2015) 

 


