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Grannsamverkan i Ska rholmens 
Lokalpolisomra de 

Här kommer grannsamverkansutskicket innehållande statistik och information 

ifrån juli och augusti månad.  

Under perioden har 50 fullbordade inbrott anmälts i Skärholmens Lokalpolis-

område, det vill säga 22 i juli och 27 i augusti, samt ett som målsägaren inte 

vet om det skedde i juli eller augusti. 
 

 Juli 2016 Augusti 2016 Juli 2015 Augusti 2015 

Skärholmen LPO 22 (23?) 27 (28?) 26 29 

Huddinge LPO 16 12 28 13 

Globen LPO 22 30 49 31 

Stockholms Län 423 430 601 437 
 

Man kan konstatera att inbrotten i LPO Skärholmen inte skiljer sig nämnvärt 

från förra året. Sommaren är en ”högsäsong” för inbrott. Nästa väntade högsä-

song är jul- och nyårsperioden. Mer tips och råd inför detta hittar ni längre ner 

i brevet.  
 

Sammanfattning inbrott Skärholmens Lokalpolisområde 
Anmälda fullbordade inbrott i bostad under juli och augusti 50 st. (55 st. 2015) 

 

 

 

 

 

 
 

När och hur? 

40 inbrott begicks på en vardag och 10 begicks under en helg. Den vanligaste 

tiden på dagen för inbrotten är eftermiddag även om det sker inbrott under alla 

timmar inom vanlig kontorstid. Endast två av inbrotten kan konstatseras ha 

skett nattetid. Elva inbrott har ett möjligt tidsspann som löper över mer än ett 

dygn, varför man inte kan avgöra vilken tid de begåtts.  
 

Gods 

Den typ av gods som är mest åtråvärt är fortfarande kontanter, guld, värde-

handlingar (t.ex. pass) och personlig elektronik.  

 

  

Aspudden      1 Kransen - Västberga 1 

Bredäng       14 Liljeholmen 2 Västertorp 1 

Fruängen      1 Mälarhöjden 3 Årstadal -  

Gröndal      1 Skärholmen 5 Örnsberg - 

Hägersten m åsen   14 Sätra 3   

Hökmossen      2 Vårberg 2   
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Förebyggande åtgärder 

Att drabbas av inbrott kan vara mycket skrämmande och kränkande. Man kan 

bli bestulen på ägodelar som har ett högt affektionsvärde. Dessutom innebär 

det en hel del jobb för den som drabbas i form av polisanmälan, kontakt med 

försäkringsbolag, reparation av förstörda fönster/dörrar mm.  

 

Det absolut bästa är att hålla gemensam koll på närområdet. Meddela varandra 

när någonting bryter den normala lägesbilden. Intressant information kan vara 

misstänkta bilar och dess registreringsnummer, personer med miss-

tänkt/avvikande beteende (med avvikande menas här något som kan kopplas 

till kriminalitet), eller tecken på inbrottsförsök. Målet skall vara att få den po-

tentiella gärningsmannen att känna sig så påpassad att det blir lönlöst att för-

söka begå brott i anslutning till ert närområde.  

Vid misstanke om pågående eller nära förestående brott – RING ALL-

TID 112.  
 

Yttermiljön skall vara ren, hel och snygg. Gärna mycket grönska men träd och 

buskar skall vara skötta så att insyn/utsyn är maximal. 

När höstmörkret nu börjar lägga sig är det viktigt att ni inventerar funktion och 

placering av lampor och lyktor. En bra investering är att ha fasadbelysning 

med rörelsedetektorer.  
 

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 
 

Nedan finner ni kartor över anmälda tillgreppsbrott i olika kategorier. 

 

Med önskan om en trevlig helg och höst, 

 

Kommunpoliserna Ann-Charlotte, Malin och Micke 
 

  

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 juli-augusti, 2016 

 
 

Anmälda försök till inbrott: 14 st. (14 st 2015) 
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Inbrott i källare/vind: 52 st (23 st 2015) Inbrott i garage: 8 st (5 st 2015) 

 
 

 

Bilstöld: 16 st (20 st 2015) 
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Bilinbrott: 129 st (136 st 2015) 

 
 

Cykelstöld: 176 st (157 st 2015) 

 
 


