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Västerortspolisen informerar: 

Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar 

de första examensfesterna. Låt alla studenters hjärta klappa med friska slag 

och låt dem fira sin ljusnande framtid men försök att få dem att göra detta utan 

alkohol. 

 

Köp inte ut alkohol till dina eller andras ungdomar.  

 

Att langa alkohol till ungdomar är brottsligt och kan få oanade och obehagliga 

konsekvenser. Såväl för den som langar men framförallt för den unge själv. 

Din langning kan påverka både ditt och andra barns liv för lång tid framöver. 

Merparten av alla våldsbrott sker, enligt brottsstatistiken, under alkoholpåver-

kan.  

 

För att hjälpa Polisen är det bra om fler nyktra vuxna på ett naturligt sätt kan 

röra sig i de miljöer där ungdomar firar skolavslutningarna, för att minska an-

talet våldsbrott och ordningsstörningar.  

 

Om du har uppgifter om langning av alkohol till unga uppskattar vi om du 

lämnar dina tips till polisen genom att ringa 114 14. 

 

Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsrelaterade brott Januari  Februari  

Inbrott villa/försök  29 (52) 15 (50) 

Försök till inbrott i villa 10 (13) 5 (18) 

Inbrott i lägenhet 10 (91) 77 (49) 

Försökt till inbrott i lägenhet 10 (29) 28 (21) 
 

Totalt fram till sista februari var det 323 anmälda brott i Västerort (under samma period förra 

året var siffran 329 brott). 

Större delen av antalet lägenhetsinbrott under februari månad har skett i Södra Järva.  

Bostadsinbrotten sker främst mellan 13.00- 20.00 och oftast med bryt på ytterdörrar med kofot 

eller dylikt och krossade fönster. 

 

Viktig kanal för dialog.  
Återkom gärna med synpunkter och annan relevant information till din närpo-

liskontakt. 

 



   

HÄSSELBY-VÄLLINGBY  

NÄRPOLISOMRÅDE 

2013-03-25  

 

 

Postadress 

162 65 Vällingby 

 

 

Besöksadress 

Pajalagatan 46 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

 

Närpolisen Hässelby - Vällingby 

informerar: 

 
STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott Januari 2013 Februari 2013 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby - villa 2(5) 0(2) 0(8) 2(0) 

Vällingby - lägenhet 2(6) 2(3) 1(1) 0(0) 

Hässelby – villa 2(6) 1(1) 0(6) 1(3) 

Hässelby- lägenhet 2(7) 2(0) 0(11) 2(4) 
(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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Vapenamnesti 

Mellan 1 mars och 31 maj är det vapenamnesti i Sverige. Då kan den som har 

ett illegalt skjutvapen lämna in det till polisen utan att straffas för olaga vapen-

innehav.  

Vapen och ammunition kan lämnas in hos polisen och bör transporteras dit på 

ett säkert sätt, helst delat, dolt och oladdat. Vi rekommenderar att man skruvar 

isär vapnet och förpackar det i en väska eller låda under transporten. 

Inlämnaren får vara anonym och polisen får inte göra efterforskningar i fråga 

om innehavet. En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen 

lämnas in frivilligt. Den som vill ha ett kvitto får det, annars är det bara att 

lämna in vapnet i receptionen på polisstationen. 

Amnestin gäller endast handeldvapen och ammunition till dessa. Ammunition-

en får ha max 12,5 mm i diameter, dvs kaliber 50. 

Explosiva ämnen och större ammunition: ring till polisen som kommer och gör 

en bedömning på plats. Rör ej! 

 

Ändringar i Stockholms lokala ordningsföreskrifter 

Stockholms lokala ordningsföreskrifter 15 §: 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på skolgårdar, parklekar, lekpar-

ker på offentlig plats eller inom de parker, bad och centrumanläggningar mm. 

inom staden som anges på länkade kartor annat än i samband med och inom 

områden som omfattas av tillåten utskänkning av sådana drycker. 

 

Förbudsområden för alkoholförtäring har utökats i Vällingby och Hässelby 

gård. Via länken nedan kan ni se aktuella förbudsområden i Stockholms Stad. 

www.stockholm.se/PageFiles/44791/Bilaga%206_2013.pdf 

 

 

Asfaltsläggare 

Nu är våren snart här och med den kommer asfaltsläggare från olika håll i 

Europa. 

Tänk på att seriösa hantverkare inte säljer sina tjänster genom att knacka på 

dörren. Många har blivit lurade att få dyra undermåliga arbeten utförda till en 

från början billig utlovad penning. 

Lämna gärna tips till polisen på 114 14 om ni tror att oseriösa hantverkare rör 

sig i ert område. 

 

Glad Påsk! 
  

http://www.stockholm.se/PageFiles/44791/Bilaga%206_2013.pdf
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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 

 

 

 


