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Polisens trafikvecka inleddes i Västerort med att rapportera cyklister för att ha 
cyklat mot rött ljus. Under några timmar rapporterades 65 cyklister för 
rödljuskörning, ett trafikbrott som kostar 1 500 kr. Under de senaste fem åren 
har inte mindre än 12 cyklister fått sätta livet till i Stockholmstrafiken. När det 
gäller cykelolyckor utan dödlig utgång råder ett stort mörkertal. Med andra ord, 
ta det lugnt när du är ute och cyklar!

Om du väljer att ta bilen i sommar, se till att du är utvilad innan du börjar din 
långkörning. Bestäm inga tider utan håll tiden öppen och berätta i stället 
ungefär när du beräknar vara framme. Då riskerar du inte att bli stressad av 
bilköer eller trängsel på vägarna. Det är bättre att du faktiskt kommer fram !

Om du skall ut och resa och det är dags att förnya passet rekommenderas du att 
gå in på Polisens hemsida för att se aktuella kötider på våra olika 
passexpeditioner, på hemsidan kan du även boka en tid för ditt besök så slipper 
du stå i kö.

Om du lämnar din bostad för semester på annan ort kan du tänka på följande:
Meddela dina grannar att du är borta så de kan hålla lite koll åt dig, förvara 
värdehandlingar och värdeföremål på ett betryggande sätt. Skriv en 
inventarieförteckning och/eller fotografera värdesaker. Var allmänt vaksam och 
kontakta polisen om du ser något som ”är fel”.

Till sist vill Polisen i Västerort önska en fin midsommar och en härlig sommar !

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- 56 30 333. Det är en 
telefonsvarare där ni lämnar ert meddelande och helst namn och telefonnummer, 
men det går också att vara anonym.



Närpolisen Hässelby - Vällingby

allmän information om brottsutvecklingen i vårt 
NÄRPOLISOMRÅDE denna period

brottsstatistik 7/5 - 17/6 2012
(inom parantes anger förra perioden)

7/5-3/6 2012 4/6-17/6 2012
Personrån samt väskryckning 2 (7) 3 (2)
Stöld snatteri 27 13 (27)
Bedrägeri kontokort 5 0 (5)
Klotter 39 5 (39)
Annan skadegörelse * 61 18 (61)
Åldringsbrott (stöld i bostad) 8 (5) 6 (8)
*omfattar bland annat skadegörelse på motorfordon och genom brand

Anmälda inbrott och försök till inbrott i stadsdelen
7/5 – 17/6 2012

(inom parantes anger förra perioden)

Område Inbrott Försök till inbrott
7/5-3/6 4/6-17/6 7/5-3/6 4/6-17/6

Hässelby villor 3 (0) 2 (3) 1 (2) 1 (1)
Hässelby lägenheter 0 (3) 0 (0) 2 (1) 1 (2)
Vällingby villor 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
Vällingby lägenhet 1 (2) 0 (1) 0 (2) 2 (0)
Spånga villor * 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

*den del av Spånga som tillhör närpolisområdet



Övrig information från närpolisen

Alla förebyggande ideella krafter

Närpolisen Hässelby- Vällingby vill passa på att rikta ett stort tack och en 
önskan om en skön sommar till alla de ideella krafter som arbetar förebyggande i 
vår stadsdel. Alla som engagerar sig inom grannsamverkan och grannstöd samt 
ställer upp som polisvolontärer är otroligt viktiga i arbetet med att öka 
tryggheten. Tillsammans blir vi starka.

Är du kontaktombudsman för grannsamverkan kan du boka in torsdagen den 4 
oktober 2012 klockan 18-21 i din kalender. Då bjuder vi in till årsmöte. Program 
och plats för mötet kommer att meddelas efter den 31 augusti. 

Ni som ännu inte har organiserat grannsamverkan men är intresserade av att 
dra igång egen verksamhet kan kontakta Tommy Jonasson via e-post 
tommy.jonasson@polisen.se

GRANNSTÖD
Från och med i mitten av augusti 2012 kommer Grannstöd bli mer flexibel, med 
fler pass och vid olika tidpunkter då Grannstöd Hässelby – Vällingby kommer ha 
en egen bil för sitt arbete.

Grannstöd har funnits i vår stadsdel sedan hösten 2003 och består av frivilliga 
deltagare som i bil och till fots övervakar bostadsområden i Hässelby-Vällingby. 
Grannstöd leds av en styrgrupp i samarbete med polisen och samverkar med 
bland annat Svenska Bostäder och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. 



Grannstödjarens uppgift är att observera och att rapportera och utgör en viktig 
länk mellan boende och polisen. Alla grannstödjare får grundläggande utbildning 
genom polisen och andra organisationer.

Grannstödjarna är viktiga ambassadörer för det förebyggande arbetet.

PASSA PÅ!
Är du intresserad av att träffa nya trevliga människor och bli en av grannstödets 

ambassadörer kan du kontakta följande personer för mer information:

Bo Malmqvist, 0706- 96 06 13
Berit Arkéus, 0707- 28 05 35

TÄNK PÅ HASTIGHETEN

Sommarlovet har börjat för våra barn och ungdomar och vi vill gärna att alla 
kommer tillbaka till skolstarten. Bara för att skolorna har tagit lov så har inte 
alla barn och ungdomar försvunnit från platserna. Tvärtom är de mer utomhus, 
leker och cyklar. Respektera därför hastighetsbegränsningarna.

Under tisdagen den 19 juni rapporterade vi inom närpolisen 12 personer för 
hastighetsöverträdelser i Vällingby och under onsdagen den 20 juni ytterligare 5 
personer i Backluraområdet.

Facebook

Ni kan följa vårt arbete på vår Facebook- sida:
Polisen Hässelby/Vällingby Näpo

Kontaktuppgifter Samverkansansvariga:

- Närpolischef, Peter Saarman, telefon: 010-56 305 96
- Brottsförebyggare, Tommy Jonasson telefon: 010-56 306 36

(Polisvolontärerna, Grannsamverkan, Grannstöd)

TREVLIG SOMMAR !


