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Västerortspolisen informerar: 

Med hösten kommer fler ovälkomna besök! 

Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt låg nivå under som-

maren och förhösten, jämfört med samma period förra året. Men av tidigare 

erfarenheter vet vi, rent statistiskt, att hösten innebär ökad risk för inbrott. 

Passa på att se över ditt boende, plocka undan stegar och andra saker som kan 

bli tjuvarnas redskap i deras jakt på dina tillhörigheter. 

 

Dina tips är viktiga pusselbitar 

Tipsa Polisen direkt via 114 14, om du observerar personer som du tror rekog-

noserar i området. Skriv ner signalement och anteckna registreringsnummer på 

deras fordon. Dina tips kan få stor betydelse och vara pusselbiten som saknas. 

Under pågående brott ringer du alltid 112. 

 

Håll koll på din mobiltelefon – anteckna IEMI numret 

De allra flesta av oss äger en mobiltelefon. I den lagrar vi kontaktuppgifter och 

annan viktig information som vi behöver för vårt dagliga liv. Dessvärre finns 

det andra som också vill ha din mobiltelefon, eftersom den är lätt att avyttra 

till kontanter. Men du kan förebygga och göra din mobil obrukbar och värde-

lös för tjuven.  

Tryck *#06# på din telefon och skriv ner ditt IEMI nummer. 

Oavsett om du tappat bort din mobiltelefon eller blivit bestulen på den, ska du 

snarast göra en anmälan hos polisen (ring 114 14) och kontakta din mobilope-

ratör. Med hjälp av ditt IEMI numret stöldspärras din telefon och den går inte 

att använda. Din mobil blir värdelös för tjuven. 

 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott Augusti * September * 

Inbrott villa  34 (25) 17 (26) 

Försök till inbrott i villa 15 (11) 11 (12) 

Inbrott i lägenhet 28 (44) 20 (69) 

Försökt till inbrott i lägenhet * 10 (16) 12 (29) 
 *(inom parantes) = samma månad förra året. 
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Närpolisen Ekerö informerar: 

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

Totalt 101 st brott. 

 

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

 

Bostadsbrott Augusti 2013 September 2013 

Inbrott villa 4  (1) 1 (1) 

Försök till inbrott villa 2  (0)  0 (1) 

Inbrott i lägenhet 0  (0) 0 (1)  

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

   

Övriga brott Augusti 2013 September 2013 

Tillgrepp av bil          6    (6) 2 (1) 

Stöld i/ur bil 16  (10) 4 (8) 

Skadegörelse   8  (15) 17 (20) 

Klotter          7    (4) 8 (1) 

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

 

 

INBOTT I BOSTAD 

Endast 1 st inbrott i bostad (villa) har anmälts i Ekerö under september månad. 

Tillträde till villan genom att komma åt dörrvred genom kattlucka.  

Jacka och kamera tillgripna. 

 

 

BÅTSTÖLDER 

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

Detta har fortsatt i september. 9 st anmälningar om båtstölder, varav 1 st  

segelbåt!  Vidare 1 st vattenscooter och resten motorbåtar, jollar.  

Det finns många båtklubbar runt om i Ekerö som är mindre och inte har någon 

bevakning nattetid.  

 

 

SKADEGÖRELSE 

Skadegörelsen har ökat något under september jämfört med augusti. 

De flesta anmälningar i september handlar om skadegörelse på fordon. 

 

 

ÖVRIGA STÖLDER 

Olika stölder både från företag och privatpersoners tomter har förekommit hela 

sommaren. Ett problem  som förekommit ofta, även under september, är stöld 

av diesel. Många maskiner av olika slag parkeras på Ekerö. Slangning av die-

sel har skett ur fordonen.  Mängden stulen diesel är stor och blir en betydande 

kostnad för företagarna med entreprenadmaskiner. 

 

 

 

Bilrelaterade brott, klotter och skadegörelse står för den största 

delen av mängdbrottsligheten inom Ekerö närpolisområde. 

 

 

Många av dessa brott är ungdomsrelaterade. 

 

 
 
 
 
 
 
Forts! 
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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. 

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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Skyltar i Grannsamverkan 

 

Ska vara hela och rena och se fräscha ut. Byt ut skyltar som har bleknat i  

solen eller klottrats på. Kom ner till polisstationen och få nya skyltar. 

 

Tänk på att budskapet i skylten innebär att den som tänker begå inbrott har en 

ökad risk att bli upptäckt / ertappad av engagerade upplysta grannar.  

Dessutom kommer gärningspersonen inte att hitta stöldbegärligt gods eftersom 

detta lagts / gömts undan.  Detta i sig är mycket brottspreventivt.  

 

 

 

Polisens volontärer 

 

Polisens volontärer tilldelas trygghetspris 

Polisens volontärer tilldelades på måndagen Stockholms stads trygghetspris. 

Enligt kommunen får volontärerna priset eftersom de lyckas skapa en extra 

trygghet för funktionsnedsatta i samhället.  

 
Polisens volontärer tog på måndagen emot Stockholms stads trygghetspris på 50 000 kronor.  

Foto: Jimmy Gustafsson.  

– Det är ett viktigt uppdrag vi har så det är otroligt roligt för oss volontärer att 

få ta emot pris, säger Adam Nilsson, en av polisens volontärer. 

 

Trygghetspriset delades ut av Stockholms stad första gången 2011 och har till 

syfte att uppmuntra goda initiativ som ökar tryggheten för Stockholmarna. 

– Volontärverksamheten skapades för 10 år sedan. Därför är vi extra glada att 

vi fick priset just i år, säger Mats Löfving, länspolismästare Stockholms län.  

 

Årets tema var ett tryggt Stockholm för personer med funktionsnedsättning. I 

en trygghetsmätning som genomfördes i Stockholm 2011 framgick det att per-

soner med funktionsnedsättning både utsätts för brott och upplever sig mindre 

trygga än den övriga befolkningen. Årets pris skulle gå till en organisation 

som genom sitt arbete bidrar till ökad trygghet för funktionsnedsatta – och då 
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fick polisens volontärer tilldelat sig priset.  

På måndagen tilldelades polisens volontärer priset av Ewa Samuelsson (KD), 

biträdande socialborgarråd med motiveringen: 

”Polisens volontärverksamhet utgör ett komplement till polisens arbete då ett 

av syftena med verksamheten är att skapa trygghet i närsamhället. På grund av 

det upplever även många personer med funktionsnedsättning att deras tillvaro 

blivit tryggare. Det finns en telefonlinje att tillgå alla men som framförallt 

gynnar personer med funktionsnedsättning då de är på väg hem på kvälls- eller 

nattetid, vilket medför ett mervärde i form att funktionsnedsatta upplever 

trygghet och livskvalitet.” 

Juryn består av bland annat Mats Löfving, länspolismästare Stockholms län, 

Nils Duwähl, ordförande DHR Stockholm och Anna König Jerlmyr (M), soci-

alborgarråd.  

Priset som funnits sen 2011 och är till för att ge goda exempel och inspirera 

andra att göra staden till en tryggare plats. Polisens volontärer tilldelades 

50000 kronor för deras insats. 

Saxat från www.polisen.se 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

KLART SLUT 


