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Västerortspolisen informerar: 

Stölder av bildelar 

Under det senaste året har antalet stölder av bildelar ökat i vårt område. Det 
som stjäls är alltifrån rattar och strålkastare till airbags och navigationsutrust-
ningar från vissa exklusiva modeller av VW, BMW. Skoda, Audi, Mercedes-

Benz och Volvo. Brotten sker kvälls- och nattetid. 

För att försvåra för tjuvarna kan du informera dina grannar i syfte att öka er 
gemensamma uppmärksamhet samt märka upp åtråvärda fordonsdelar med 

spårbart MärkDNA.  

Polisen i Västerort planerar att genomföra ett seminarium kring problematiken. 
Inbjudan till detta skickas ut med något av de kommande månadsbreven. 

 

Inbrott i lägenhet med låsslunga 

Vi har noterat en ökning av antalet inbrott där en så kallad låsslunga har an-

vänts via brevlådan för att öppna en låst ytterdörr. Om du inte redan har en så 
kallad låskåpa över vredet på insidan av dörren, kan du komplettera din dörr 
med en. En kåpa kan du köpa hos välsorterade byggmarknader för några hund-

ralappar.  

 

Dina tips är viktiga pusselbitar 

Tipsa Polisen direkt via 114 14, om du observerar personer som du tror rekog-
noserar i området. Skriv ner signalement och anteckna registreringsnummer på 

deras fordon. Dina tips kan få stor betydelse och vara pusselbiten som saknas. 

Under pågående brott ringer du alltid 112. 

 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssy stem) 

Bostadsrelaterade brott September Oktober 

Inbrott villa  31 (17) 44 (44) 

Försök till inbrott i villa 13 (11) 7 (15) 

Inbrott i lägenhet 63 (20) 49 (43) 

Försökt till inbrott i lägenhet * 29 (12) 15 (20) 
 *(inom parantes) = samma månad förra året. 

 

’Större delen av antalet fullbordade/försök till inbrott i villa har under perioden skett i Bromma och 

Södra Järva samt Sundbyberg har vart värst utsatt för inbrott i lägenhet .  
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Närpolisen Hässelby - Vällingby 

informerar: 

STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssy stem) 

 

Bostadsbrott September 2014 Oktober 2014 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby – villa 2(2) 0(5) 1(5) 1(1) 

Vällingby – lägenhet 1(1) 2(4) 2(4) 0(1) 

Hässelby – villa 4(3) 1(1) 5(2) 2(3) 

Hässelby- lägenhet 1(4) 1(0) 5(4) 2(3) 

Spånga (delen som tillhör polisområdet) 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 
(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.  

 

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET 

 
Grannsamverkan 

Inbrott i hemmet är kränkande för den 

som drabbas och det är ett allvarligt brott.  
 

Grannar och andra närboende kan också 

känna en ökad otrygghet. 
 
Därför uppmanar vi er aktiva grannsam-

verkare 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 polisstat-
ionen i Vällingby. (öppet alla vardagar 
mellan kl. 12-15).  

 

 
 
 

Det finns även information på 
Internet: 
www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 
 
 

Rekommendationer 

Skriv inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden samt 
märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. 

 
 

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 mel-
lan olika bostadsområden för att obser-

vera och rapportera. Grannstödet är en 
viktig länk mellan boende och Polisen. 

 
Grannstöd söker både nya förare och även 
bisittare så boka gärna in en provrunda. 

 
Vill du bli en del av grannstöd och har 

möjlighet att ta en del pass kan du kon-
takta: 
 

Kontaktuppgifter Grannstöd: 
Bo Malmqvist, 0706- 96 06 13 
Bo Winnerby, 0733-12 15 70 

 

 

 

 
 

 

 
Grannstödsbilen (Foto: Polisen) 

 

 

Polisens Volontärer 

 

Polisens volontärer är en länk mellan Polisen och allmänheten. Volontärerna 
är viktiga, särskilt i den brottsförebyggande verksamheten. 

 

Intresserad? 

Du som är intresserad av att bli Polisens volontär kan anmäla ditt intresse via 

denna länk: 
www.polisen.se/volontar 

 
 

Facebook 

Gilla oss gärna på Facebook, vi skriver om små vardagliga händelser, trafik-
kontroller och sådant som rör vårt område, Polisen Hässelby/Vällingby Näpo 

 

 

Övrigt: 

 Tiden går fort och nu är det hög tid att tänka på vinterdäck, mer in-

formation hittar du/ni på bl.a. www.polisen.se 

 Adventstid är ju som sagt var även de levande ljusens tid så tänk på att 

aldrig lämna ett brinnande ljus utan uppsikt. 

 I förra månadsbrevet skrev vi om bränderna i Grimstaområdet . Vi är 

fortfarande intresserade av iakttagelser från allmänheten.  

http://www.polisen.se/volontar
http://www.polisen.se/
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Tips mottages på 114 14. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Hässelby-Vällingby 

  

Närpolischef  

Peter Saarman 

010-56 305 96 

 
  

Liz Johansson 

Polisinspektör – brottsförebyggare 

010-56 306 36 

 
 
 
 
 
 
Övriga kontaktuppgifter 

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

i ditt närpolisområde 
 

112 Under pågående brott eller i annan akut situation 

 
 
 
 
 
 

 

 


