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Ännu en period med mängder av inbrott i bostäder.

Västerortspolisen drar nu tillsammans med volontärer samt närpolisen
igång en informationskampanj där vi kommer att belysa vikten av att ha
en inventarieförteckning över saker i sin bostad.

”SKAFFA EN INVENTARIEFÖRTECKNING”

Om olyckan är framme så är det av största vikt att polis så fort som
möjligt kan lägga ut tillgripet gods som sökbart för att kunna binda
eventuella gärningsmän eller hälare.

En inventarieförteckning skall innehålla bilder samt fabrikat och
serienummer på saker i bostaden.
Även gods som har graverats eller märkts upp skall finns med på
förteckningen.

När man köper elektronik måste man lära sig att förutom kvittot även
plocka bort klisterlappen på kartongens utsida där serienummer samt
mobilens IMEI nummer finns angivet.

OM datan försvinner eller kraschar, tänk på säkerhetskopiering

Inventarieförteckning finns att ladda ner på polisen.se

Det måste vara slut på kommentaren:
”TRODDE ALDRIG DET SKULLE HÄNDA MIG”

Så här ser vecka 6 ut i Stockholm gällande bostadsbrott 6-12/2
Distrikt Antal bostadsinbrott(förra veckan) Antal försök(förra veckan)
City 11 (12) 5 (1)
Söderort 18 (29) 5 (5)
Västerort 25 (29) 11 (6)
Roslagen 11 (11) 1 (2)
Norrort 6 (11) 1 (3)
Nacka 18 (12) 1 (1)
Södertörn 10 (12) 2 (2)
Södertälje 7 ( 6) 3 (2)



Allmän information om brottsutvecklingen i Västerort

Tidsmässigt avses en fyraveckorsperiod för datumen 16/1 till 12/2 .
Detta avser enbart anmälda brott i polisens register.

 Denna        Förra
Period       Perioden

Personrån samt Väskryckning 65 (68)
försök lägenhetsinbrott 28 (19)
fullbordade lägenhetsinbrott 77 (85)
försök villainbrott 18 (14)
fullbordade villainbrott 60 (48)
Åldringsbrott 20 (8)

kontaktuppgifter

För kontakt med personer i ert närpolisområde samt 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 010-56 303 33. Det är en
telefonsvarare där ni lämnar ert meddelande och helst namn och
telefonnummer, men det går också att vara anonym.



Hässelby – vällingby närpolisområde

allmän information om brottsutvecklingen i vårt
NÄRPOLISOMRÅDE denna period

brottsstatistik 16/1 - 12/2 2012
(inom parantes anger förra perioden)

Personrån samt Väskryckning 14(6)
fullbordade lägenhetsinbrott
inklusive försök

11(14)

fullbordade villainbrott
inklusive försök

22(13)

Rattfylleri samt Drog rf 7 (12)
Åldringsbrott (stöld i bostad) 7 (3)

Anmälda inbrott i Hässelby - Vällingby 16/12 till 15/1

Område Inbrott Inbrottsförsök
Hässelby villor 5 (7) 4 (4)
Hässelby lägenhet 6 (6) 1 (2)
Vällingby Villa 8 (4) 4 (0)
Vällingby lägenhet 3 (5) 1 (2)
Spånga villor * 1 (0) 0 (1)
* den del av Spånga som tillhör Närpolisområdet



Övrig information från närpolisen

på facebook kan du följa vårt dagliga arbete. Adressen dit
är : www.facebook.com/polisen.hasselby.vallingby
när du ändå besöker vår sida kan du trycka på ”gilla” -
knappen.

Ny medarbetare
Lennart levander, tidigare brottsförebyggare i
fastighetsägare Järva, kommer att arbeta med inriktning på
fastighetsägare och situationellt preventionsarbete.
Vi välkomnar lennart till Hässelby - Vällingby Näpo.

Kontaktuppgifter Samverkansansvariga:

Närpolischef, Peter Saarman, tel: 010-5630596

Volontäransvarig,
Inspektör Bengt Olsson, Tel: 010-5630628

Grannsamverkan, Grannstöd,
Tommy Jonasson, tel: 010-5630636
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