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Nu har hösten kommit och med den går vi gärna in i våra bostäder och
är inte längre ute och rör oss i omgivningen på samma sätt som under
den ljusa tiden på året.

Inbrotten ökar igen och de vanligaste sättet att bryta på just nu är att
kasta en sten genom fönstret på en altandörr eller ett fönster och sedan
öppna detta genom att sticka in handen genom det trasiga glaset, alt att
ringa eller knacka på för att sedan snabbt bryta upp dörren. I flera fall
har man varit så snabb att målsägaren inte hunnit öppna eller helt
enkelt avstått från att öppna och helt plötsligt brakar det till, och man
har sått öga mot öga med tjuven/tjuvarna.

En del tjuvar har inte dragit sig för att hota eller använda våld då de
blivit upptäckta. De har även haft ett hånfullt sätt mot vittnen som de
blivit påkomna av.

I många fall har man återgett ett signalement som följer: 3-5 yngre
bilburna män med mörka kläder, ofta huvjackor.

Ser man en bil med ett gäng yngre killar som inte verkar höra hemma i
omgivningen skall man vara vaksam.

Vi måste nu alla hjälpas åt hålla ögonen öppna och ringa till Polisen om
vi ser någonting som inte verkar stämma.



Allmän information om brottsutvecklingen i Västerort

Följande statistik avser de brott som är prioriterade i Västerort och som
kontinuerligt följs av distriktets operativa ledningsgrupp. Tidsmässigt
avses en fyraveckorsperiod för datumen 23/9 till 20/10. Detta avser
enbart anmälda brott i polisens register.

misshandel utomhus 99
personrån 35
väskryckning 17
försök lägenhetsinbrott 33
fullbordade lägenhetsinbrott 80
försök villainbrott 12
fullbordade villainbrott 68
våldtäkt utomhus 4
sexuella ofredande 14
unga misstänkta (födda 92-99) 157
unga målsägare (Födda 92-99) 192
trafikolyckor 121
rattfylleri 43
Drog-rattfylleri 52

Antalet misstänkta och utsatta ungdomar avser de ungdomar födda
920101-991231 och redovisas för var brottet är begått. Det vill säga,
ungdomarna kan ha begått eller utsatts för brott i ett annat område än
där de bor.

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 010-5630333. Det är en
telefonsvarare där ni lämnar ert meddelande och helst namn och
telefonnummer, men det går också att vara anonym.



närpolisens sida

allmän information om brottsutvecklingen i
Hässelby-Vällingby NÄRPOLISOMRÅDE denna period

brottsstatistik 26/8-22/9

misshandel utomhus 18
personrån 7
väskryckning 5
fullbordade lägenhetsinbrott
inkl försök

14

fullbordade villainbrott
inkl försök

15

våldtäkt utomhus 1
sexuella ofredande 5
unga misstänkta (födda 92-99) 32
unga målsägare (Födda 92-99) 33
trafikolyckor 15

Övrig information från närpolisen

Kontaktuppgifter Samverkansansvariga:

Närpolischef, Peter Saarman, tel: 010-5630596

Grannsamverkan, Grannstöd,
Inspektör Kjell Eriksson, Tel: 010-5630628

Volontäransvarig,
Inspektör Bengt Olsson, Tel: 010-5630628

  FORTS



ANMÄLDA INBROTT I HÄSSELBY-VÄLLINGBY  oktober
2011

HÄSSELBY VILLOR

Snårvindevägen
Rödklövervägen
Blomsterkungsvägen
Edelundavägen
Fyrklöversbackarna
Albert Landbergs gränd
Toppklockegränd ( försök )
Gullvivegränd

HÄSSELBY LÄGENHETER

Kuskgränd
Aprikosgatan
Granskogsvägen
Älvdalsvägen
Viveka Trolles gränd
Loviselundsvägen ( försök )

VÄLLINGBY VILLOR

Burträskgatan
Björnidegränd
Sorselevägen
Dalkärrsleden
Oviksgatan
Kälvestavägen
Ångermannagatan
Ullvidevägen

VÄLLINGBY LÄGENHETER

Söderberga Gårdsväg
Söderberga Gårdsväg ( försök )
Nickelgränd ( 2 )
Trolle Bondes gata
Multrågatan ( 2 försök )



Multrågatan
Grimstagatan ( 2 )
Ullvidevägen ( försök )
Lyckselevägen
Lyckselevägen ( försök )

SPÅNGA VILLOR
Inga anmälda

KLART SLUT


