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Polisens informationsbrev kommer att ses över vad gäller layout samt innehåll.
Arbetet med detta pågår och ny utformning och information kommer troligen att
bli klar runt årsskiftet.
Till dess kommer Näpo Ekerö att skicka ut brottsinformation till våra
samverkanspartners på Ekerö som tidigare.

Långsiktiga åtgärder i Södra Järva
Situationen på Järvafältet har eskalerat vid ingripande där poliser och även
räddningspersonal blir attackerade med stenar, både mot personal och fordon.

”Att poliser attackeras i tjänsten är något som ledningen i Västerort ser mycket
allvarligt på. Det har gjort att man främst fokuserat på att lösa det akuta
problemet med arbetsmiljön” säger Stefan Hector tillförordnad chef för
Västerorts polismästardistrikt

Inte enbart insatser
Det är genom långsiktiga åtgärder och inte enbart insatser som polisen kommer
att kunna möjliggöra för andra goda krafter att bygga upp ett bra samhälle i
Södra Järva.
Under de senaste två åren har antalet poliser i yttre tjänst i Södra Järva mer än
fördubblats. Att antalet poliser i yttre tjänst ska fortsätta öka även i framtiden
är en fråga som drivs både lokalt och på myndighetsnivå.
En långsiktig målsättning är att närpolisen i Södra Järva utökas successivt, tills
dess att de kan bära problembilden själva, säger Hector.

Lagföring är viktigt
Lagföring vid angrepp mot polis av samhällshotande karaktär är också något
som prioriteras i Västerort just nu.  Kriminalunderrättelsesektionen kartlägger
ledare och anstiftare så att de kan bli föremål för åtgärder.



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 Ekerö
NÄRPOLISOMRÅDE 120910 -- 121007

brottsstatistik

misshandel utomhus 4
Personrån 0
Väskryckning 0
Fullbordade lägenhetsinbrott
inkl försök

1

Fullbordade villainbrott
inkl försök

2

våldtäkt utomhus 1
sexuella ofredande 0
unga misstänkta (födda 92-99) 7
unga målsägare (Födda 92-99) 9
Trafikolyckor 5
Åldringsbrott (0858) 0



Kontaktuppgifter samverkansansvariga  Ekerö  Närpolis:

Närpolischef: Tommy Stiernerlantz, 010-563 08 60

Förundersökningsledare: Leena Törnblom Löfquist, 010-563 08 58

Utredare: Weine Kallman, 010-563 08 56

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

Reception: Anette Nilsson, 010-563 08 54

INFORMATION FRÅN GRANNSAMVERKANSANVARIG

En lugn sommarperiod 120601 – 120830, avseende inbrottsstöld ur villa,
4 st på Ekerösidan och 1 st i Skå
1 st inbrottsstöld i lägenhet på Ekerösidan.

INBROTTSSTÖLD I VILLA DENNA PERIOD  120910-121007
1 st på Ekerösidan.
Tillträde till villan genom att bryta upp ett fönster.
Vanligaste tillvägagångssättet. Armbandsur samt guldsmycke tillgripet.

1 st försök till inbrottsstöld i villa på Ekerösidan.
Krossad ruta till garage i syfte att bereda sig tillträde till huset. Huset larmat.
Ingen varit inne.

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

Totalt antal inbrott i villa/radhus 120101-121007 = 17 st
Försök 7 st
Totalt antal inbrott i lägenhet 120101-121007 = 5 st
Försök 5 st
Tillträde till lägenheterna genom att bryta upp lägenhetsdörr, altandörr (lgh b.v)
och källardörr.

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 5 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.

TILLGREPPSBROTT  SOMMAR/HÖST  120601 - 120930

STÖLD UR BIL
34 st. Informationslappar ”Töm bilen själv”har delats ut i Drottningholm av
polispersonal.

TILLGREPP AV BIL
9 st. På olika platser inom närpolisområdet

SKADEGÖRELSEBROTT
118 st varav 6 st på skolor. 47 st klotteranmälningar

BÅTTILLGREPP
29 st. varav 9 under september månad

STÖLD AV BÅTMOTORER
39 st varav 14 under september månad
Ökning av antalet anmälda båtrelaterade stölder under september.

ÖVRIGA STÖLDER
I övrigt under sommaren har trädgårdstillbehör, gräsklippare, cyklar m.m.
stulits från tomter. Stölder har även skett från olåsta garage, förråd där bl.a
alkohol tillgripits.
Stölder av däck förekommer mer under höst och vår då bildäck för respektive
årsperiod stjäls från samma utrymmen nämligen garage, garagelängor, förråd
m.m.
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.



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.

Polisens Volontärverksamhet
•Under vecka 40 anordnades en lokal grundutbildning för 17 nya volontärer
boende i Västerort. Volontärerna kan nu ta sig an uppdragen som ligger ute på
portalen.

•För närvarande ligger 117 uppdrag ute på portalen, en del av dessa är
fortbildningar så som HLR och nattknappsutbildningen.

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 !




