
   

 Information 
 

 
Polismyndigheten i Stockholms län 2014-05-12 - 

Västerorts polismästardistrikt   

   

   
  

 

 
 

Postadress 

17187 Solna 

 

 

Besöksadress 

Sundbybergsvägen 15 
Solna 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

 

Västerortspolisen informerar: 

Konsten att märka sina tillhörigheter och öka möjligheterna att faktiskt 

få tillbaka sina värdesaker.  
 

Onsdagen den 7 maj 2014 slussades ett stort antal grannsamverkare in i Kronobergs 

hörsal för att lyssna till två intressanta föreläsningar kring temat Märkning.  

 
Mats Österman, polisinspektör inom LOKUS (Lokal brottsplatsundersökning) gav 

publiken handfasta goda råd utifrån mångåriga erfarenheter.  Han uppmanade alla att 

skriva inventarieförteckning över sina tillhörigheter. En lista som kan komma att bli 

mycket värdefull för polisens godsspanare. 

 

Kriminalinspektör Thomas Hamrén och Mickael Pettersson, forensisk ingenjör avslu-

tade kvällen med ett intressant föredrag kring den polisiära tillämpningen av Märk-

DNA. 

 

Mellan de två föreläsningarna, under en längre mingelfika, fick deltagarna möjlighet 

att bekanta sig med tre aktörer som säljer MärkDNA till hushåll i Sverige Ytterligare 

information kring deras produkter finns på deras respektive hemsidor: 

 

SmartWater – www.eurosafe.se 

SmartDNA - http://www.safesolution.se 

SelectaDNA  - http://safegruppen.se 

 

En sammanställning av kvällens tips och råd kommer att skickas ut till deltagarna och 

övriga grannsamverkare i Västerort i separat utskick, senare under våren. 

 

 

 

Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott Mars* April* 

Inbrott villa/försök  41 (16) 38 (18) 

Försök till inbrott i villa 16 (7) 13 (5) 

Inbrott i lägenhet 54 (46) 55 (46) 

Försökt till inbrott i lägenhet 37 (18) 31 (24) 
  *(inom parantes) = samma månad förra året. 
  

 

 

http://www.eurosafe.se/
http://www.safesolution.se/
http://safegruppen.se/se/stoldskyddsmarking/mark-dna-mikropunktsmarkning/
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Närpolisen Ekerö informerar: 

 
Kartan visar stöld- och skadegörelsebrott i Ekerö kommun april 2014.  

Totalt 99 stycken brott. 
 

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

 

Bostadsbrott Mars 2014 April 2014 

Inbrott villa 2 (0) 1 (1) 

Försök till inbrott villa 1 (1) 0 (0) 

Inbrott i lägenhet 0 (0) 0 (0) 

Försök till inbrott i lägenhet 0 (1) 0 (0) 

   

Övriga brott Mars 2014 April 2014 

Tillgrepp av bil    2  (1)    2  (1) 

Stöld i/ur bil     6  (11)     5  (2) 

Skadegörelse     4    (9)    19  (8) 

Klotter     16  (22)      18 (24) 

Åldringsbrott       1   (0)       0   (0) 
(inom parantes) = samma månad förra året.  
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Om statistiken - Tips och råd 

 

 

INBOTT I BOSTAD 

1 st fullbordat inbrott i bostad (villa) har anmälts inom Ekerö kommun under 

april månad 2014.  

 

Villainbrottet skedde på Ekerösidan, området Ekerö sommarstad.  Gärningsman-

nen har brutit upp ett källarfönster och på detta sätt kunnat krypa in i huset. In-

brottet verkar avbrutits då larmet aktiverats av gärningsmannen. Okänt om något 

tillgripits.  

Inbrottet skedde den 1 april mellan kl 16.37 – 18.13.  

 

Spår från brottsplatserna vid bostadsinbrotten har tagits av våra lokala tekniker 

(LOCUS-grupp) för eftersökning av gärningsman.  

 

TÄNK BROTTSFÖREBYGGANDE  

Förvara INTE stegar, spadar eller andra tillbehör på tomten som kan användas 

vid inbrott. En spade kan vara ett utmärkt brytverktyg.  

Stegar skall inte förvaras så att dessa kan användas som hjälpmedel vid inbrott.  

Dessa skall låsas fast om de förvaras ute eller låsas in. Det handlar ju om att för-

svåra för gärningspersonen att genomföra inbrottet.  

Många av anmälningarna under förra året visar att en stege kan vara ett ypperligt 

hjälpmedel att komma upp till övervåningen för att där bryta upp fönster. 

 

 

BÅTSTÖLDER / BÅTTILLBEHÖR 

2 st båtstölder och 7 stölder från/ur/i båt har skett under april månad. 7 st på 

Ekerösidan och 2 st på Munsö. Utombordsmotorer och tillbehör i båtarna har 

stulits.  

 

BROTTSFÖREBYGGANDE TIPS:   Förutom lås, kätting, märkning m.m. 

En utombordare utan motorkåpa går inte att avyttra. Ett tips för alla med utom-

bordsmotorer är att ta med sig motorkåpan hem. Skydda motorn med någon form 

av regnskydd. Det finns skydd i avsett material i båtaffärer m.m. där påsen träs 

över motorn. Tipset är mer relevant på de mindre/mellanstora utombordsmoto-

rerna och är mycket effektivt ur stöldskyddssynpunkt.  

 

SKADEGÖRELSE / KLOTTER 

Skadegörelsebrotten har ökat under april månad.      

 

 

STÖLD AV BIL,  TILLGREPP I / UR BIL 

Bilrelaterade brotten under april är i paritet med mars månad. Inga stora skillna-

der. 

 



   

EKERÖ 

NÄRPOLISOMRÅDE 

2014-05-12  

 

 

Postadress 

178 30 Ekerö 

  

 

Besöksadress 

Mälarö Torg 7 A 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

 

ÖVRIGA STÖLDER 

 

Problem med stölder av bilar som t.o.m har eldats upp har förekommit under 

våren och under april månad i Ekerö. Skadegörelse på bilar förekommer relativt 

mycket. Ofog som att punktera däck, göra repor i lacken m.m. 

Vissa brott begås av våra ungdomar, andra begås av vuxna.     

 

Ur trafiksynpunkt förekommer många trafikolyckor med påkörda djur men även 

parkeringsskador anmäls ofta där smitning (olovligt avvikande) från trafiko-

lycksplats är relativt vanligt. 

 

Olika former av stölder, bil relaterade brott, klotter och skadegörelse står för den 

största delen av mängdbrottsligheten inom Ekerö närpolisområde. 

 

Många av dessa brott begås av yngre personer.  

 

Asfaltsläggarna har inte varit aktiva i Ekerö även om de var synliga i 

Närlunda i början av april. Varning för att anlita dessa. Betala absolut inga 

pengar i förskott.  

 

 

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) 

 

 

 

http://www.polisen.se/
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KONTAKTPERSONER 

Som huvudkontaktperson eller kontaktperson i grannsamverkansorganisation-

en, var tydlig med att alla känner till minimikraven för deltagande i Grann-

samverkan. 

Se pärmen sidan 6 eller sidan 13 i nya häftet.  Minimikrav och rekommendat-

ioner 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 

 

 

 

 

Polisens volontärer 

Utbildningar av volontärer fortgår under olika tider årsvis. Inget nytt att rap-

portera. Nästa utbildningsperiod är 24-25 maj 2014 

 

 

Intresserad? 

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

denna länk: 

www.polisen.se/volontar 

 

 

 

 

 

http://www.polisen.se/volontar
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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 

 
 
 

 

 

 

 

Övriga kontaktuppgifter 
  

114 14 Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer 

i ditt närpolisområde.  Dygnet runt. 

 

112 Under pågående brott eller i annan akut situation 

 

 

 
 
 
KLART SLUT 
 

 

Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Ekerö 

 

Tf Närpolischef: 

Mats Karlsson, telefon 010-563 08 60 

 

Förundersökningsledare: 

Leena Törnblom Löfquist, telefon 010-563 08 58 

 

Utredare: 

Linnea Löfberg Konradsson, telefon 010-563 08 56 

Joakim Nyquist, telefon 010-56 308 57 

 

Brottsförebyggare: (grannsamverkan, stödcentrum, volontärer) 

Hans Kempe, 010-563 08 65 

 

Reception: 

Anette Nilsson, 010-563 08 54 

http://www.twitter.com/#!/Chefen_ekero

