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Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö
närpolisområde 121008-- 121104

brottsstatistik

Misshandel utomhus 4
Personrån 1
Väskryckning 0
Fullbordade lägenhetsinbrott
försök

1
1

Fullbordade villainbrott
försök

2
4

Våldtäkt utomhus 1
Sexuella ofredande 1
Unga misstänkta (födda 92-99) 8
Unga målsägare (Födda 92-99) 11
Trafikolyckor 8
Åldringsbrott (0858) 0

Kontaktuppgifter samverkansansvariga Ekerö Närpolis:

Närpolischef:  Tommy Stiernerlantz

Förundersökningsledare/bitr närpolichef, Leena Törnblom Löfquist, 010-563 08 58

Utredare: Weine Kallman/Maria Hjalmarsson 010-563 08 56

Brottsförebyggare (grannsamverkan, kontakpolissamordnare, stödcentrum,
volontärer:  Hans Kempe, 010-563 08 65

Reception: Anette Nilsson, 010-563 08 54



KONTAKTUPPGIFTER POLISEN

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.

INFORMATION GRANNSAMVERKAN

Perioden 121008—121104 har en ökning av inbrottsförsök i villa ökat.

INBROTTSSTÖLD I BOSTAD DENNA PERIOD 121008-121104

Villa
2 st fullbordade inbrott i villa har skett på ”Ekerösidan”. På ett av inbrotten har

ett badrumsfönster krossats vilket gjort att gärningsmannen kunnat komma in i
villan den vägen.
Tillgripet gods är en laptopdator samt guldsmycken.

Vid det andra inbrottet har gärningsmannen bänt/brutit bort en ruta vid sidan
av entrédörren där gärningsmannen sedan kunnat krypa in.
Tillgripet gods är en myntsamling, kontanter och smycken.

4 st inbrottsförsök
Brytmärken runt badrumsfönster, Ekerö
Krossad fönsterruta, Stenhamra
2 st Inbrottsförsök genom att försöka bryta upp ett fönster, Ekerö
Ingen har kommit in. Inget tillgripits

Lägenhet
1 st fullbordat inbrott i lägenhet, Ekerö. Dörr uppbruten. Okänt vad som
tillgripits.
1 st inbrottsförsök i lägenhet, Svartsjö. Brytmärken och sprickor i karmen vid
dörrlåset. Inget tillgripet då gm ej kommit in.

Personuppgiftslagen, skyddar enskilda personer som blivit utsatta för brott,
varför närmare adresser där inbrotten skett inte kan anges.



ÖVRIGA STÖLDER
Stölder av bildäck i gemensamma garage, olåsta förråd m.m. förekommer
fortfarande.
Lås alltid fast däck med kätting och hänglås. Från gemensamma garagelängor
slarvas det ofta med att någon inte låser ”sin” garageport. Det är då lätt att
komma åt varje plats inne i garagelängan och tillgripa lösa bildelar från andra.

PROJEKT
Grannsamverkan i flerbostadshus (lägenheter) för att mäta tryggheten har
startats i samarbete med Ekerö Bostäder på Wrangels Väg.
Trygghetsrelaterade frågor har ställts till de boende. Utvärdering av projektet
kommer att ske om ca 4 månader.

BROTTSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

”En villa utan tänd innerbelysning när det är mörkt ute är en villa där
ingen är hemma.”

Tänk brottsförebyggande. Kommande årstid gör det mycket lätt att se vilka som
inte är hemma i sina villor i ett bostadsområde. Detta syns på
anmälningsstatistiken där brottstiden, som angetts, är efter mörkrets intåg.

De allra flesta inbrott är ”tillfällighetsinbrott”. Om ”fel” person kommer in i ett
bostadsområde och ser att ingen är hemma är det lätt att ta ”tillfället i akt” och
begå inbrottet.
De allra flesta inbrott sker genom angrepp på baksidan genom fönster eller
altandörr. En automatisk belysning (rörelsevakt) som tänder upp en
strålkastare bakom huset vid mörkrets intåg, är mycket avskräckande.

GLÖM INTE

Grannsamverkans 3 grundkrav för deltagande:

* Meddela Dina grannar och/eller kontaktpersonen om ni reser bort.

* Förvara värdesaker och värdehandlingar på ett betryggande sätt.
Göm undan stöldbegärliga tillhörigheter, som smycken, elektronik m.m. Inga
smycken/pengar i nattduksbordet eller i badrumsskåpet.

* Vara allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktpersonen om du ser
något som är fel.
Kan vara misstänkt bil/person som rör sig i området som inte har där att göra.
Notera reg.nr och gärna signalement och beteendemönster.



Uppdatering av grannsamverkansområden fortsätter. Ni som är
kontaktpersoner mailar denna info vidare till de grannar som ingår i er
grannsamverkansförening, tack.

Digitala medier:

Vi finns på Facebook. Ni kan följa vår verksamhet och även samverka med oss
därigenom. Sök på Polisen Ekerö Näpo så hittar ni rätt.
Ni kan även följa närpolischefen via Twitter. Adressen dit är :
www.twitter.com/#!/Chefen_ekero

KLART SLUT !


