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Antal anställda som arbetar inom polisen är nu 28 819 personer.
Av dessa arbetar 7 270 personer i Stockholm.
Av samtliga anställda är 40 % kvinnor och räknar man poliser så är
andelen kvinnor 28 %.

I Västerort arbetar 799 personer.

Som en typisk hösttrend, så har inbrotten i distriktets kolonistugor ökat
och det verkar ske främst på kvälls och nattetid.

Torsdagen den 29 september var det en aktionsdag mot bedrägerier i
hela länet. Polis tillsammans med försäkringsbolag/larmtjänst och
polisens volontärer arbetade under dagen på strategiskt utvalda platser.
Information gavs till allmänheten om hur de kan skydda sig mot olika
typer av bedrägeribrott.

Informationen i foldrarna som delades ut sträcker sig från ung till
gammal.  Foldrar som blev över har lagts ut på offentliga platser,
receptioner mm.

För Västerorts del stod man uppställda i Solna Centrum
mellan 12.00-19.00.



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 26/8 till 22/9. Detta avser enbart
anmälda brott i polisens register. Siffrorna inom parentes visar
genomsnittet för anmälda brott under motsvarande period de senaste
tre åren, 2007-2010.

misshandel utomhus 78 (84)
personrån 44 (36)
väskryckning 14 (12)
försök lägenhetsinbrott 19 (23)
fullbordade lägenhetsinbrott 63 (71)
försök villainbrott 7 (6)
fullbordade villainbrott 33(23)
våldtäkt utomhus 1(2)
sexuella ofredande 31 (26)
unga misstänkta (födda 92-99) 147 (182)
unga målsägare (Födda 92-99) 188(268)
trafikolyckor 104 (120)
rattfylleri 53
Drog-rattfylleri 43

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 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

brottsstatistik 26/8-22/9

misshandel utomhus 14
personrån 8
väskryckning 2
fullbordade lägenhetsinbrott
inkl försök

14

fullbordade villainbrott
inkl försök

15

våldtäkt utomhus 0
sexuella ofredande 5
unga misstänkta (födda 92-99) 33
unga målsägare (Födda 92-99) 36
trafikolyckor 9

Övrig information från närpolisen

Kontaktuppgifter Samverkansansvariga:

Närpolischef, Peter Saarman, tel: 010-5630596

Grannsamverkan, Inspektör Kjell Eriksson, Tel: 010-5630628

Volontäransvarig, Inspektör Bengt Olsson, Tel: 010-5630628

FORTS



Bostadsinbrotten har legat på en hög nivå under hela sommaren.
Under september har detta tyvärr fortsatt, där Bromma och Vällingby
toppar med flest inbrott i lägenheter och villor. Södra Järva har flest
lägenhetsinbrott.
Inbrottskommissionen i Västerort arbetar på med kartläggning och
spaning. Detta har gett resultat då flera gripanden av inbrottsbenägna
gärningsmän har gjorts, även på ”bar gärning”.
Dom mest inbrottsaktiva personerna är kända av polisen.

ANMÄLDA INBROTT I HÄSSELBY-VÄLLINGBY NÄRPOLISOMRÅDE,
SEPTEMBER 2011

HÄSSELBY VILLOR
Brändövägen
Mälarvägen ( försök )
Liden
Dvärglinsgränd
Hässelby Strandväg
Berghamnsbrinken

HÄSSELBY LÄGENHETER
Friherregatan

VÄLLINGBY VILLOR
Björnidegränd ( 2 )
Kärrgränd
Solleftegatan
Ullvidevägen ( försök )

VÄLLINGBY LÄGENHETER
Multrågatan ( 3 )
Multrågatan ( försök )
Grimstagatan
Härjedalsgatan
Bräckegatan
Bräckegatan ( försök )
Nickelgränd ( försök )

SPÅNGA VILLOR
0 st



KLART SLUT !


