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Västerortspolisen informerar: 

 

Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder 

 

I semestertider brukar det vara fler inbrott än vanligt men i år är det ovanligt 

många. Den senaste tiden har vi märkt av att tjuvarna använder sig av en an-

norlunda metod. 

Inbrottstjuvarna undersöker och tar reda på vilka bostäder som kan var mer 

lämpliga genom att lägga olika föremål på soptunnan eller framför ytterdörren.  

Har ingen lyft på soptunnelocket eller öppnat ytterdörren det senaste dygnet, 

kan tjuvarna lättare konstatera om ägarna är hemma eller bortresta. 

Var uppmärksam och samverka med dina grannar, hjälp varandra att försvåra 

för tjuven! 

Ring in tips till Polisen – telefon 114 14. 

  

Tre års fängelse för 30 bostadsinbrott 

 

Den 16 januari 2014, hittade poliser misstänkt stöldgods i en lägenhet i nord-

västra Stockholm. Personerna i lägenheten greps. Vid en husrannsakan i ett 

fordon som männen disponerade anträffades också en mängd stöldgods. God-

set har kunnat spåras till 30 olika bostadsinbrott som skett främst dagtid då 

ingen befunnit sig i bostaden. Brotten har skett från den från 2 dec 2013 i 

bland annat Solna, Bromma och Nacka. 

 

 

Två av gärningsmännen har dömts till tre års fängelse, för grova stölder och 

hälerier. En tredje till tre år och sex månader då han tidigare dömts för brott av 

samma slag. De tre dömdes även till utvisning.  
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Ditt förebyggande arbete är framgångsfaktor! 

Antalet inbrott och försök till inbrott i bostad ligger fortfarande på en hög nivå 

i området. Desto viktigare blir ditt brottsförebyggande arbete.  

Berätta för dina vänner, bekanta och grannar som inte finns med i Grannsam-

verkan, att gemensamt engagemang och ökad vaksamhet kan få en avgörande 

betydelse för att en inbrottstjuv väljer ett annat område. 

Tänk som tjuven och ”täpp till de luckor” som kan vara vägen in i ditt boende. 

Förvara dina värdesaker på mindre uppenbara ställen inne i bostaden. Om du 

inte ännu har skrivit en inventarieförteckning är det hög tid att göra det nu. 

 

 

Inventarieförteckning en viktig framgång 

När Polisen genomför husrannsakningar och hittar varor som kan tänkas vara 

stöldgods, tas dessa i beslag. Genom att söka i godslistor baserade på skrivna 

inventarieförteckningar kan utredarna snabbt hitta rätt ägare. 

 

 

Din egendom kan bli tjuvens 

Utan inventarieförteckning är exempelvis en svart HP-dator en i mängden om 

den inte kan härledas till rätt ägare. I sämsta scenariot, kan den misstänkte 

gärningsmannen få tillbaka godset, eftersom det inte hittats i någon polisanmä-

lan eller godslista. Ett kvitto berättar att din tillhörighet fått en ny ägare. 

 

Besök din närpolis eller www.polisen.se (skriv inventarieförteckning i sökru-

tan) för att hämta en inventarieförteckning. Sannolikheten att få tillbaka det 

som är ditt ökar väsentligt eftersom stöldgodset snabbare går att identifiera och 

hitta tillbaka till dig. 

  

 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott Juli Augusti 

Inbrott villa  43 (47) 52 (34) 

Försök till inbrott i villa 12 (12) 23 (15) 

Inbrott i lägenhet 45 (14) 42 (28) 

Försökt till inbrott i lägenhet * 10 (6) 18 (10) 
 *(inom parantes) = samma månad förra året. 

 

’Större delen av antalet fullbordade/försök till inbrott i villa har under perioden skett i Bromma och 

Södra Järva har vart värst utsatt för inbrott i lägenhet.  
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Närpolisen Ekerö informerar: 

 
Kartan visar stöld- och skadegörelsebrott i Ekerö kommun tiden  

juli och augusti 2014.   Totalt 161 stycken brott. 
 

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

 

Bostadsbrott Juli 2014 Augusti 2014 

Inbrott villa 0 (1) 0 (4) 

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

Inbrott i lägenhet 0 (0) 0 (0) 

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

   

Övriga brott Juli 2014 Augusti 2014 

Tillgrepp av bil     0  (2)      4 (6) 

Stöld i/ur bil      7  (12)        6 (16) 

Skadegörelse       7  (13)      16 (8) 

Klotter       8  (10)         5 (7) 

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

 

 

INBOTT I BOSTAD 

Vi kan notera en lysande statistik gällande inbrott i bostad under tiden  

1 april-31 augusti  2014. Det har endast anmälts 2 st villainbrott samt 

2 st försök till villainbrott. Inga lägenhetsinbrott. 

Det är mycket positivt att konstatera detta mycket låga antal angrepp mot våra 

bostäder i Ekerö under ovan tid. Tryggheten i boendet är mycket viktig och det 

är många som inte mår bra efter att någon varit inne och rotat i och tillgripit pri-

vata ägodelar.  

Som jämförelse har 76 st anmälningar gällande bostadsbrott under samma tid 

gjorts i inom Bromma närpolisområde. I Vällingby har 52 st brott anmälts.! 

 

 

ÅLDRINGSBROTT 

Inga åldringsbrott har anmälts under perioden 

 

 

 

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 

Perioden 1 juli – 31 aug har totalt 18 st båtar tillgripits. 11 st från Ekerösidan,  

3 st från Drottningholm, 2 st från Svartsjö, 1 st från Skå samt 1 st från Färentuna. 

Vid flera av stölderna har tjuvar kunnat gripas av polis med hjälp av vaksamma 

grannar/vittnen.  Stölderna sker i huvudsak från obevakade båtklubbar nattetid. 

13 st anmälda brott om tillgrepp från/ur/i båtar har även kommit in under ovan 

tid.  

Stölderna har även där skett på Ekerösidan, Drottningholm, Skå, Svarstjö och på 

Adelsö. 

Alla möjliga tillbehör stjäls från båtarna såsom båtmotorer, bensindunkar, elekt-

ronik m.m.  
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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 utombordsmo-

torerna och är mycket effektivt ur stöldskyddssynpunkt.  

Ta hem bensindunkar, lösa tankar och värdefull elektronik. 

 

 

 

SKADEGÖRELSE / KLOTTER 

Ingen onormal ökning. I paritet med övriga månader/tidigare år. 

 

 

STÖLD AV BIL,  TILLGREPP I / UR BIL 

Ingen onormal ökning. I paritet med övriga månader/tidigare år. 

 

 

ÖVRIGA STÖLDER 

Dieselstölder är relativt vanligt från arbetsfordon/lastbilar/maskiner som inte står 

inom inhägnat område. 

 

 

 

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.  
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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 
 

 

 

 

GRUNDUTBILDNING I 

GRANNSAMVERKAN 

 

Nytt utbildningstillfälle för nya 

kontaktpersoner i grannsamverkan 

eller Ni som vill uppgradera 

kunskapen som kontaktperson. 

 

Onsdag 24 september 2014 

Polishuset, Sundbybergsvägen 15, 

Solna 

Samling i receptionen kl 17.45 

 

Inbjudan utskickad. Anmälan görs till 

napoekero.stockholm@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” 

 

4.  Vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar Ditt   

hem som finns på 

www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkanipraktiken.pdf 

 

 

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. Volontärsuppdrag läggs ut på Volontärportalen. Ekerö har 6 st lokala 

volontärer bosatta i kommunen. 

 

 

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

