
Västerortspolisen informerar

januari 2012
Västerorts gemensamma sida

Polisen i Västerort har fått en ny samordnare för Volontär-
verksamheten, Insp Mats Österman fd. Lokus i Västerort samt
Bromma Npo.

Detta innebär om möjligt ytterligare en ökad prioritering mot
bostadsinbrott för Grannsamverkan samt Volontärer i Västerort.

Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka
för att bryta denna brottskurva.

Västerort har nu startat upp en ”gods spanings grupp” vilket endast
fanns i city tidigare.
Genom att öka förståelsen och informationen för hur viktigt det är med
en inventarieförteckning i bostaden samt att man slutar att resonera i
termerna ”det händer inte mig” har vi en förhoppning att kunna binda
fler gärningsmän till anträffat gods samt att man har gjort åtgärder i sin
bostad innan ett eventuellt inbrott.

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.
Tveka inte att kontakta eran lokala närpolis vid misstankar, hellre en
gång för mycket än en gång för lite.

Om läget är akut ring 112.



Ett annat brottsproblem som finns är Åldringsbrott, dvs personer som
på olika sätt lurar sig in hos äldre och tillgriper gods eller pengar.
Även här måste vi hjälpas åt att sprida information om detta till både
äldreboenden samt privata bostadsinnehavare.
Personer som lurar sig in i bostäder uppger att dom kommer från
vårdcentral, polis, brandmyndighet, fastighetsbolaget, mattförsäljare
eller så behöver dom låna toaletten.

SLÄPP ALDRIG IN EN OKÄND, KRÄV ALLTID LEGITIMATION

Allmän information om brottsutvecklingen i Västerort

Följande statistik avser brott som är prioriterade i Västerort och som
kontinuerligt följs av distriktets operativa ledningsgrupp.
Tidsmässigt avses en fyraveckorsperiod för datumen 16/12 till 15/1.
Detta avser enbart anmälda brott i polisens register.

 Denna   Förra        1/1-30/6        1/7-31/12
 Period  Perioden    2011              2011

Personrån samt Väskryckning 68 (60) (334) (404)
försök lägenhetsinbrott 19 (17) (91) (140)
fullbordade lägenhetsinbrott 85 (70) (307) (462)
försök villainbrott 14 (17) (55) (80)
fullbordade villainbrott 48 (55) (177) (349)
Rattfylleri samt Drog rf 56 (74) (498) (494)
Åldringsbrott 8 (15) (118) (114)

Ny punkt ovan är ”Åldringsbrott”,
brottskod(0858): Person som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till
följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket
gärningspersonen har utnyttjat.

 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.



närpolisens sida

allmän information om brottsutvecklingen i Hässelby-
Vällingby Närpolisområde denna period

brottsstatistik 16/12  2011—15/1  2012

Personrån samt Väskryckning 6
fullbordade lägenhetsinbrott, inkl försök 14
fullbordade villainbrott, inkl försök 13
Rattfylleri samt Drog rf 12
Åldringsbrott 3

Övrig information från närpolisen

Kontaktuppgifter Samverkansansvariga:

Närpolischef, Peter Saarman, tel: 010-5630596

Volontäransvarig,
Inspektör Bengt Olsson, Tel: 010-5630628

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

Nyanställning i Hässelby-Vällingby Näpo.

I januari anställdes Tommy Jonasson, tidigare
trygghetssamordnare inom Stadsdelsförvatlningen
i Hässelby-Vällingby .
Han kommer att ha BF-ansvar, arbeta med grannsamverkan,
Grannstöd m.m.



Vi välkomnar Tommy till Hässelby-Vällingby Näpo.

Tommy kommer i fortsättningen även att ansvara för
månadsutskicket av informationsbrevet som går ut till
våra samverkanspartners.

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

HÄSSELBY VILLOR
7 st inbrott  samt 4 st inbrottsförsök

HÄSSELBY LÄGENHETER
6 st inbrott samt 2  st inbrottsförsök

VÄLLINGBY VILLOR
4 st inbrott

VÄLLINGBY LÄGENHETER
5 st inbrott samt 2 inbrottsförsök

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

KLART SLUT




