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Information om brottsutvecklingen i vårt 
NÄRPOLISOMRÅDE 

Brottsstatistik
1 juli – 31 oktober 2012

Juli Aug Sep Okt
Personrån samt väskryckning 9 5 10 7
Stöld och snatteri 33 32 30 16
Bedrägeri kontokort 3 1 2 3
Klotter 37 57 37 44
Annan skadegörelse * 48 67 53 45
Åldringsbrott (stöld i bostad) 5 2 3 5

*omfattar bland annat skadegörelse på motorfordon och genom brand

Anmälda inbrott och försök till inbrott i stadsdelen
1 juli- 31 oktober 2012

Område Inbrott Försök till inbrott
Juli Aug Sep Okt Juli Aug Sep Okt

Hässelby villor 2 1 3 2 2 0 1 0
Hässelby lägenheter 2 2 2 0 1 2 2 1
Vällingby villor 1 3 1 7 2 1 1 1
Vällingby lägenhet 4 2 3 2 0 0 1 3
Spånga villor * 1 0 0 2 0 0 0 0

*den del av Spånga som tillhör närpolisområdet



Bli en av Polisens volontärer !

 
Volontärerna är inte anställda av Polisen och har inga andra befogenheter än 
övriga medborgare. Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera, 
men de fyller en viktig funktion som ett extra par ögon och öron som kan 
rapportera direkt till Polisen.
Volontärerna får sina uppdrag av Polisen och har tät kontakt med ansvarig 
polisanställd före, under och efter pågående uppdrag. Uppdragen 
genomförs oftast i grupp.

Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare 
grundutbildning hos Polisen. Som volontär ska du ha en demokratisk 
värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland 
annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Intresserad?

Vill du hjälpa polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet och vara ett stöd för 
brottsoffer på din fritid? Då kan du som har fyllt 18 år anmäla ditt intresse till 
Västortspolisens samordnare Maria Jansson, mobil 0702-60 86 43.



Rita in ditt område på kartan

Många av er granssamverkare har lämnat uppgifter om ert geografiska område. 
Ni som inte har ritat in på kartan kan antingen komma in på stationen 
(vardagar kl. 12-15) eller skicka digital karta (tommy.jonasson@polisen.se) som 
beskriver ert område. Det är bra om ni även lämnar kontaktuppgifter, email, 
telefon- och mobilnummer till ert huvudkontaktombud.

Utbildning
Ett flertal personer från olika delar av stadsdelen har, glädjande nog, anmält sitt 
intresse av att starta grannsamverkansgrupper. Torsdagen den 29 november 
2012 genomför vi ett utbildningspass. Utbildningspasset har ett begränsat antal 
platser. 

Starta grannsamverkan
Grannsamverkan minskar risken för antalet inbrott eftersom fler i området är 
observanta. Så om du har grannar, vänner och bekanta som är intresserade av 
att starta upp grannsamverkansgrupper kan du be dem att kontakta Tommy 
Jonasson, via mail tommy.jonasson@polisen.se

Skyltar
Om ni behöver nya skyltar bör ni kontakta Tommy Jonasson för att kontrollera 
att det finns tillräckligt med antal skyltar i vårt lager.



Övrig information

Utökat förbudsområde i Vällingby och Hässelby gård
Tidigare i vår föreslog polisen om utökade förbudsområden kring Vällingby City 
och Hässelby gård. Stadsdelens politiska nämnd beslutade att anta dessa och den 
15 oktober fattade även Stockholm Stads fullmäktige beslut om att anta dem. De 
nya bestämmelserna gäller från och med den 13 november 2012.

- Hässelby Gårds förbudsområde utvidgas med området mellan Lo-
viselundsvägen och förskolan Friherregatan och gångvägar till och 
området kring Loviselundsskolan. 

- Vällingby citys förbudsområde vid Solursparkens utvidgas i parkens 
förlängning i väster mot Ångermannagatan och i norr mot bo-
stadsrättsföreningen Solterassen. 

. 
Facebook

Ni kan följa vårt arbete på Facebook: 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 med mera)




