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Polisen i Stockholms län prioriterar inbrott:

Inbrott i bostäder riktar sig mot vanliga människor och lämnar enskilda
och familjer med djupa spår. Brotten slår även ekonomiskt mot
samhället.  Stockholmspolisen samt övriga polismästardistrikt arbetar
nu extra hårt mot bostadsinbrott.

Det som vanligtvis tillgrips vid bostadsinbrott är mindre elektronik
såsom bärbara datorer, smycken, främst guld, samt kontanter av olika
valutor.

Polisen är mycket intresserad av allmänhetens iakttagelser vid besök
som kan misstänkas vara rekognosering för inbrott, samt andra
observationer av intresse. Det kan vara personer eller fordon som ej
verkar höra hemma i området, eller beter sig misstänkt.

Ring heller en gång för mycket än en gång för lite. Om läget är akut
skall 112 givetvis ringas.

Västerortspolisen har fått tillökning !

14 nya polisassistenter har nu genomgått sin aspirantutbildning. Efter
diplom och lunch med polismästaren börjar de nu sin tjänstgöring på
utryckningen.

Polisen önskar alla våra medborgare i Västerort en riktigt god
fortsättning på det nya året !



Allmän information om brottsutvecklingen i Västerort

Följande statistik avser de brott som är prioriterade i Västerort och som
kontinuerligt följs av distriktets operativa ledningsgrupp. Tidsmässigt
avses en fyraveckorsperiod för datumen 18/11 till 15/12. Detta avser
enbart anmälda brott i polisens register.

misshandel utomhus 51
personrån 52
väskryckning 8
försök lägenhetsinbrott 17
fullbordade lägenhetsinbrott 70
försök villainbrott 17
fullbordade villainbrott 55
våldtäkt utomhus 6
sexuella ofredande 10
unga misstänkta (födda 92-99) 120
unga målsägare (Födda 92-99) 202
trafikolyckor 137
rattfylleri 38
Drog-rattfylleri 36

Antalet misstänkta och utsatta ungdomar avser de ungdomar födda
920101-991231 och redovisas för var brottet är begått. Det vill säga,
ungdomarna kan ha begått eller utsatts för brott i ett annat område än
där de bor.

kontaktuppgifter

För kontakt med personer i ert närpolisområde se närpolisens sida
nedan. För kontakt med Polisen i icke akuta situationer ring 114 14. Om
det är en akut situation ring alltid 112.

Om ni har tips så ring Västerorts tipstelefon på 010-5630333. Det är en
telefonsvarare där ni lämnar ert meddelande och helst namn och
telefonnummer, men det går också att vara anonym.



närpolisens sida

allmän information om brottsutvecklingen i
Hässelby-Vällingby Närpolisområde denna period

brottsstatistik 18/11—15/12

misshandel utomhus 7
personrån 14
väskryckning 2
fullbordade lägenhetsinbrott,
inkl försök

6

fullbordade villainbrott,
inkl försök

14

våldtäkt utomhus 1
sexuella ofredande 2
unga misstänkta (födda 92-99) 35
unga målsägare (Födda 92-99) 47
trafikolyckor 16

Övrig information från närpolisen

Kontaktuppgifter Samverkansansvariga:

Närpolischef, Peter Saarman, tel: 010-5630596

Grannsamverkan, Grannstöd,
Inspektör Kjell Eriksson, Tel: 010-5630628

Volontäransvarig,
Inspektör Bengt Olsson, Tel: 010-5630628



Anmälda inbrott i Hässelby-Vällingby 18/11-15/12

HÄSSELBY VILLOR
7 st inbrott  samt 7 st inbrottsförsök

HÄSSELBY LÄGENHETER
5 st inbrott samt 2  st inbrottsförsök

VÄLLINGBY VILLOR
5 st inbrott

VÄLLINGBY LÄGENHETER
3 st inbrott

SPÅNGA VILLOR
1 st inbrott
( den del av Spånga som tillhör Närpolisområdet )

KLART SLUT


