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Västerortspolisen informerar: 

Ditt förebyggande arbete är framgångsfaktor! 

Antalet inbrott och försök till inbrott i bostad ligger fortfarande på en hög nivå 

i området. Desto viktigare blir ditt brottsförebyggande arbete.  

Berätta för dina vänner, bekanta och grannar som inte finns med i Grannsam-

verkan, att gemensamt engagemang och ökad vaksamhet kan få en avgörande 

betydelse för att en inbrottstjuv väljer ett annat område. 

Tänk som tjuven och ”täpp till de luckor” som kan vara vägen in i ditt boende. 

Förvara dina värdesaker på mindre uppenbara ställen inne i bostaden. Om du 

inte ännu har skrivit en inventarieförteckning är det hög tid att göra det nu. 

Inventarieförteckning en viktig framgång 

När Polisen genomför husrannsakningar och hittar varor som kan tänkas vara 

stöldgods, tas dessa i beslag. Genom att söka i godslistor baserade på skrivna 

inventarieförteckningar kan utredarna snabbt hitta rätt ägare. 

Din egendom kan bli tjuvens 

Utan inventarieförteckning är exempelvis en svart HP-dator en i mängden om 

den inte kan härledas till rätt ägare. I sämsta scenariot, kan den misstänkte 

gärningsmannen få tillbaka godset, eftersom det inte hittats i någon polisanmä-

lan eller godslista. Ett kvitto berättar att din tillhörighet fått en ny ägare. 

 

Besök din närpolis eller www.polisen.se (skriv inventarieförteckning i sökru-

tan) för att hämta en inventarieförteckning. Sannolikheten att få tillbaka det 

som är ditt ökar väsentligt eftersom stöldgodset snabbare går att identifiera och 

hitta tillbaka till dig. 

  

 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott Juli Augusti 

Inbrott villa  43 (47) 52 (34) 

Försök till inbrott i villa 12 (12) 23 (15) 

Inbrott i lägenhet 45 (14) 42 (28) 

Försökt till inbrott i lägenhet * 10 (6) 18 (10) 
 *(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 har vart värst utsatt för inbrott i lägenhet.  
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Närpolisen Hässelby - Vällingby 

informerar: 

STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott Juli 2014 Augusti 2014 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby – villa 1(0) 1(1) 0(3) 1(1) 

Vällingby – lägenhet 2(3) 2(0) 1(0) 0(1) 

Hässelby – villa 3(4) 0(1) 3(5) 5(3) 

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

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

 

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: 

Lite uppföljning (statistik) beträffande cykelstölder som det skrevs om i in-

formationsbrevet för maj i år: 

Under tidsperioden 1 april till sista augusti stals det 291 cyklar i vårt närpolis-

område. Under samma period förra året stals det 225 cyklar. 

För att försvåra så använd gärna två godkända lås varav ett fästs i något fast 

http://www.polisen.se/volontar
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föremål. Vid fundering om att köpa cykel på ex. Blocket, be att få se kvitto på 

cykeln och att få se försäljarens legitimation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 


