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Postadress 

17187 Solna 

 

 

Besöksadress 

Sundbybergsvägen 15 
Solna 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

Västerortspolisen informerar: 

Har du tänkt resa bort över julen? 

Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör det inte via sociala 

medier. Då kan du lika gärna skicka en direkt inbjudan till tjuven.  

Prata istället med de som du har förtroende för och be dem titta till ditt hem. 

Du som har brevlåda bör be någon granne att ta hand om posten, för att mini-

mera risken för bland annat identitetsstöld.  

 

Att handla klappar  

Julen står för dörren och årets julhandel är snart i full fart. Många människor 

är rörelse i jakt på fina presenter men i all trängsel finns det de som vill ta dem 

och dina värdesaker ifrån dig. Se upp för ficktjuvar!   

 

Allt fler väljer att handla julklappar över nätet, i lugn och ro, men SE UPP! 

Visst är det enkelt att handla på nätet men risken att bli lurad är stor.  

   

För att inte utsättas för brott när du handlar på internet är det viktigt att an-

vända säkra betaltjänster. Betala aldrig genom överföring eller i förskott till en 

okänd privatperson. Ska du betala via kontokort bör du använda ett som inte är 

kopplat till ditt lönekonto. Det bästa är att ha ett kort där fakturan från kortfö-

retaget går att bestrida i efterhand.   

 

Låt dig inte heller luras av erbjudanden som känns att de verkar för bra för att 

vara sanna. Din magkänsla har oftast rätt. 

 

 

 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott Oktober* November 

Inbrott villa  44 (49) 76 (58) 

Försök till inbrott i villa 15(21) 19 (19) 

Inbrott i lägenhet 43(77) 61 (85) 

Försökt till inbrott i lägenhet  20(32) 23 (35) 
 *(inom parantes) = samma månad förra året. 

 

 

De allra flesta av inbrotten sker dagtid och eftersom mörkret dominerar årstiden är det extra 

viktigt att vara på sin vakt. Inbrott i villa står för den stora ökningen där inbrott i Bromma 

dominerar.  
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Närpolisen Ekerö informerar: 

 
 

Kartan visar stöld- och skadegörelsebrott i Ekerö kommun, november 2013.  

Totalt 60 st brott. 
 

Brottsstatistik i Ekerö Närpolisområde (hämtad ur RAR, polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott Oktober 2013 November 2013 

Inbrott villa 3 (3) 9 (0) 

Försök till inbrott villa 0 (3) 2 (2) 

Inbrott i lägenhet 0 (0) 0 (1) 

Försök till inbrott i lägenhet 0 (0) 0 (0) 

   

Övriga brott Oktober 2013 November 2013 

Tillgrepp av bil 2 (4) 2 (2) 

Stöld i/ur bil 5 (5)   7 (12) 

Skadegörelse          14 (8)          13  (6) 

Klotter          18 (2)  26 (12) 

Åldringsbrott  0 (0)   0 (0) 
(inom parantes) = samma månad förra året. 
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Om statistiken - Tips och råd 

 

 

INBOTT I BOSTAD 

9 st fullbordade inbrott i bostad (villa) har anmälts i Ekerö under november 

månad. Det har även varit 2 st inbrottsförsök i villa under perioden. En dras-

tisk ökning för Ekerös del även om inbrotten normalt ökar under höstmåna-

derna.  

Den 14:e november skickades ett extra informationsblad ut om ökad uppmärk-

samhet till grannsamverkansområdena.  

 

8 st fullbordade inbrott samt 1 st inbrottsförsök har skett på Ekerösidan.  

1 st fullbordat inbrott samt 1 st inbrottsförsök har skett i Stenhamra.  

 

Vid 4 st av villorna har gärningsmannen/männen demonterat fönster. På 3 st 

av inbrotten har gärningsmannen/männen krossat fönsterrutor.  

På 2 av inbrotten har fönster brutits upp. Stege för att komma upp till övervå-

ningen har använts vid 2 av inbrotten.  

  

Tillhörigheter såsom smycken, kontanter, ipads m.m har tillgripits vid inbrot-

ten. 

 

Tänk på att inte förvara stegar, spadar eller andra tillbehör på tomten som kan 

användas vid inbrott. En spade kan vara ett utmärkt brytverktyg.  

Vid 2 st av inbrotten ovan har ju stege använts för att komma in från övervå-

ningen. 

 

BÅTSTÖLDER 

Denna sommar har vi haft många båtstölder och stölder av båttillbehör. 

Inga anmälda båtstölder under november månad. 

 

SKADEGÖRELSE 

Skadegörelsen ligger i nivå med tidigare månad. Klotter är ett problem som 

fortsatt och ökat lite även under november månad.  

 

ÖVRIGA STÖLDER 

Problem med stölder av drivmedel, bensinsmitare vid tankstationer och stölder 

från företagares entreprenadmaskiner, har förekommit under hela året.  

Tillhörigheter som förvaras lösa på villatomter eller i förråd har en förmåga att 

försvinna.  Däck, grillar, gräsklippare, cyklar m.m. som förvaras lösa vid huset 

stjäls från tomterna utan att inbrott i någon byggnad begås.  

 

Bilrelaterade brott, klotter och skadegörelse står för den största 

delen av mängdbrottsligheten inom Ekerö närpolisområde. 

 

Många av dessa brott är ungdomsrelaterade. 
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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 som är kon-

taktpersoner och har grannsamverkan i 

Ekerö att prata med Era grannar som 

inte är engagerade i detta brottsföre-

byggande arbete. Berätta om fördelar-

na med att samverka mot inbrott. 

Det är en ju fördel att ha en nära 

granne att samverka med. 

Det finns även mer information på 

Internet: 

www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 
 

 

Ett bra exempel på att informera om att de 

boende har grannsamverkan. (Foto: Polisen) 

 

 

Som huvudkontaktperson eller kontaktperson, var tydlig med att alla känner  

till minimikraven för deltagande i Grannsamverkan. 

Se pärmen sidan 6. Minimikrav och rekommendationer för Grannsamverkan. 

 

Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan 

 

1.  Meddela Dina grannar och/eller kontaktombudet när/om du reser bort   

(så att någon kan titta till Ditt hus) 

 

2.  Förvara värdehandlingar/stöldbegärligt gods på ett betryggande sätt =         

(göm undan) 

 

3.  Var vaksam och kontakta polisen och grannarna om du ser något som  

       ”är fel” 

 

Starka rekommendationer  

 

Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden 

 

Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt 

http://www.polisen.se/
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Polisens volontärer 

Nyintroduktion av nya volontärer pågår ständigt. Intervjuer görs av närpoli-

sens lokala volontäransvariga polis efter inskickad intresseanmälan. Efter in-

tervju och personkontroll godkänns personen som lämplig/olämplig att vara 

polisens volontär. Personen får efter godkännande kallelse till utbildning.        

Vi har fått 8 st nya volontärer i Västerorts polismästardistrikt som har utbildats 

av polisen under november månad. 

 

Intresserad? 

Du som är intresserad av att bli Polisens volontär kan anmäla ditt intresse via 

denna länk: 

www.polisen.se/volontar 

 
 
 

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 

 
 
 

 

 

 

Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Ekerö 

 

Närpolischef: 

Tommy Stiernerlantz, telefon 010-563 08 60 

 

Förundersökningsledare: 

Leena Törnblom Löfquist, telefon 010-563 08 58 

 

Utredare: 

Linnea Löfberg Konradsson, telefon 010-563 08 56 

 

Brottsförebyggare: (grannsamverkan, stödcentrum, volontärer) 

Hans Kempe, 010-563 08 65 

 

Reception: 

Anette Nilsson, 010-563 08 54 

http://www.polisen.se/volontar
http://www.twitter.com/#!/Chefen_ekero
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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 

 

 

 

 

 

Vi inom Västerorts polismästardistrikt och alla närpoliser på 

Ekerö närpolisstation önskar en riktigt  

 

 

God Jul och Gott Nytt År ! 
 

 
 
 
 

KLART SLUT 


