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www.polisen.se/stockholms_lan 

 

 

Västerortspolisen informerar: 

Lite råd inför sommaren 

 

Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen 

som den kommer hemmavid medan andra planerar för ledighet i sommarhuset, 

husvagnen eller på någon charterort.  

Tjuven däremot börjar sitt arbete när du tar semester. Sommaren är högsäsong 

för bostadsinbrott, båt- och cykelstölder. Lite tips: 

 

- Se upp för oseriösa och falska försäljare, lurendrejare som står längs 

vägarna och säljer smycken och akta dig för hantverkare som erbjuder 

”billig” asfaltläggning. Allt som glimmar är inte guld.  

 

- Håll koll på din mobiltelefon och förvara dina kort och kontanter på ett 

ställe dit ficktjuven inte hittar och tänk på att ficktjuvarna oftast jobbar 

i grupp. 

 

- Försök att få ditt hus att se bebott ut om du själv ska resa bort. Be dina 

grannar om hjälp att ta hand om post, klippa gräsmattan, fylla soptun-

nan och vattna blommorna.  

 

- Förvara dina mest värdefulla tillhörigheter i bankfack eller hos någon 

hemmavarande släkting/bekant under din frånvaro. Du har väl skrivit 

en inventarieförteckning? Du hittar den på www.polisen.se.  

 

Håll koll på din alkoholkonsumtion eftersom sommar och sol dessvärre före-

nar även alkohol med våldsbrott.  

Ha en skön sommar! 

 

Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott April Maj 

Inbrott villa/försök  18 (16) 16 (21) 

Försök till inbrott i villa 5(3) 3 (7) 

Inbrott i lägenhet 46 (39) 22 (31) 

Försökt till inbrott i lägenhet * 24 (18) 18 (15) 
  

’Större delen av antalet fullbordade/försök till inbrott i lägenhet har under april och månad skett i norra 

och södra Järva.  

http://www.polisen.se/
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Närpolisen Hässelby - Vällingby 

informerar: 

 
STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott April 2013 Maj 2013 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby - villa 2(1) 1(0) 3(1) 0(0) 

Vällingby - lägenhet 1(1) 1(3) 1(3) 1(0) 

Hässelby – villa 1(2) 1(0) 2(3) 0(3) 

Hässelby- lägenhet 4(4) 0(1) 0(0) 1(2) 
(inom parantes) = samma månad förra året. 

 

 
Om statistiken  

Varje inbrott och försök till inbrott är allvarliga brott då de kränker den per-

sonliga integriteten och tryggheten för såväl den drabbade och dennes grannar. 

Därför är det glädjande att se ett minskat antal inbrott i området jämfört med 

förra året. Däremot har Södra Järva fortfarande stora problem. 

 

 

 

 
FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET 

 
Grannsamverkan 

Inbrott i hemmet är kränkande för 

den som drabbas och det är ett all-

varligt brott.  
 

Grannar och andra närboende kan 

också känna en ökad otrygghet. 

 

Därför uppmanar vi er aktiva 

grannsamverkare att prata med era 

grannar som inte är engagerade i 

detta brottsförebyggande arbete. 

Berätta om fördelarna med att 

samverka mot inbrott. 

 

Till er hjälp finns broschyren 

”Detta är Grannsamverkan”.  

Broschyrer finns att hämta på  

 

 
 

polisstationen i Vällingby. (öppet alla 

vardagar mellan kl. 12-15). 

 

Det finns även information på Internet: 

www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 

 
 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se/
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Grannstöd 

 

Enligt inbrottstatistiken sker de 

flesta av inbrotten dagtid då de 

flesta är på sina arbeten. 

 

Därför är Grannstödet med deras 

frivilliga en viktig aktör. Med bilen 

rör de sig mellan olika bostadsom-

råden för att observera och rappor-

tera. Grannstödet är en viktig länk 

mellan boende och Polisen. 

 

Vill du bli en del av grannstöd och 

har möjlighet att ta en del pass kan 

du kontakta: 

 

Kontaktuppgifter Grannstöd: 
Bo Malmqvist, 0706- 96 06 13 

Bo Winnerby, 0733-12 15 70 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grannstödsbilen (Foto: Polisen) 

 

 

Polisens Volontärer 

Syftet med Polisens volontärverk-

samhet är att skapa en länk mellan 

Polisen och allmänheten. Volontä-

rerna blir ytterligare en metod i 

polisarbetet, särskilt i den brotts-

förebyggande verksamheten. 

 

I det trygghets- och kontaktskap-

ande arbetet bidrar volontärerna till 

att öka både polisens synlighet och 

vuxennärvaron. Exempel på volon-

täruppdrag kan vara: Nattvandring-

ar, informationskampanjer, bistå 

vid demonstrationer, fotbollsmat-

cher, mässor m.m. 

Alla som är över 18 år och vill ut-

föra brottsförebyggande uppdrag 

på sin fritid i nära samarbete med 

polisen, kan bli volontär. Se mer 

information på 

www.polisen.se/volontar 

 

 
 

Volontärer från Västerort träffades torsdagen den 21 

februari 2013 för att tillsammans vidareutveckla 

verksamheten. En lyckad kväll med många idéer och 

ett stort engagemang. (Foto: Polisen) 
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Ungdomsoroligheter 

Under den senaste månaden har det varit stora oroligheter bland ungdomar 

runt om i länet, främst i Husby. Detta har nog inte undgått någon av er. Det har 

förekommit bilbränder och stenkastning med mera. I Hässelby-Vällingby har 

vi varit förskonade från allvarligare incidenter, till stor del tack vare alla vuxna 

som varit ute och rört sig i området. 

Vi vill tacka alla er som ställt upp och vuxenvandrat, både under oroligheterna 

och i samband med skolavslutningarna. Ju fler nyktra vuxna vi är ute på gator 

och torg, desto lugnare blir det i området. 

 

Skolavslutningar 

Årets skolavslutningar har avlöpt väl, endast något fall av överförfriskade 

ungdomar har rapporterats. Under den stora skolavslutningsdagen samverkade 

vi med flera samhällsaktörer, bland annat, socialtjänsten, Vällingby Fritid, 

några skolor, Vällingby Församling, väktarbolag mfl. Det var även föräldrar 

som var ute och vandrade i fritidsgårdarnas regi.  

En ganska ansenlig mängd alkohol förverkades från ungdomar runt om på de 

olika badplatserna i Hässelby-Vällingby. De flesta ungdomar var dock glada, 

kanske för att de slapp dricka den?  

Fortsätt gärna med vuxenvandringar under sommaren, var nyfikna och ta reda 

på var era ungdomar befinner sig och vad de gör.  

Har ni tips om var mopeder framförs på ett farligt sätt eller om alkohollang-

ning går det bra att lämna tips till vår mail:  

napo-hasselby.vallingby.stockholm@polisen.se 

 

Facebook 

Gilla oss gärna på Facebook, vi skriver om små vardagliga händelser, trafik-

kontroller och sånt som rör vårt område, Polisen Hässelby/Vällingby Näpo 

Ha en riktigt trevlig sommar! 
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Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Hässelby-Vällingby 
  

Närpolischef  

Peter Saarman 
010-56 305 96 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Övriga kontaktuppgifter 

 

010-56 902 21 

 

Tips om inbrott 

Ett telefonnummer direkt till polisradion i Stockholm. 

Numret är enbart för tips om bostadsinbrott. 

 

114 14 Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer 

i ditt närpolisområde 

 

112 Under pågående brott eller i annan akut situation 

 

 

 


