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Västerortspolisen informerar: 

Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad 

 

I förra månadsbrevet kunde ni läsa om vår brottsförebyggande insats i Södra Järva. 

Ett arbete som syftar till att minska antalet inbrott i området. I projektet har vi bland 

annat haft samtal med besökare på öppna mötesplatser, träffat och samtalat med unga 

vuxna och vid ett antal tillfällen knackat dörr och informerat om hur den enskilde 

hyresgästen i en flerfamiljsbostad kan skydda sig mot inbrott. Aktiviteten genomför-

des av polis och Polisens volontärer. 

 

Fem enkla tips att förebygga inbrott 

Besöken blev mycket uppskattade och de skapade en nyfikenhet på vårt budskap. De 

vi besökte fick fem (5) enkla tips på hur de själva kan förebygga inbrott. 

 

1. Lås dörrens samtliga lås 

2. Stäng balkongdörr och fönster  

3. Förvara pengar och värdesaker på säkert ställe 

4. Skriv en lista på dina värdesaker (Inventarieförteckning) 

5. Säg HEJ till din granne 

 

Det förebyggande arbetet kommer att fortsätta och de aktiviteter som fungerar väl och 

ger ett positivt resultat kommer att paketeras och spridas i övriga delar av Västerort 

polismästardistrikt. 

Det förebyggande arbetet i Södra Järva, sker i nära samverkan mellan Polisen, 

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Svenska Bostäder och Einar Mattsson Bygg AB.  

 

En positiv förändring av inbrottstatistiken är möjlig om vi alla delar med oss av våra 

brottsförebyggande kunskaper och erfarenheter. Har du bra förebyggande tips eller 

goda erfarenheter som du vill dela med dig av får du gärna mail Tommy Jonasson, 

tommy.jonasson@polisen.se .  

 

Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott Mars  April 

Inbrott villa/försök  16 (54) 18 (16) 

Försök till inbrott i villa 7 (14) 5(3) 

Inbrott i lägenhet 46 (46) 46 (39) 

Försökt till inbrott i lägenhet * 18 (35) 24 (18) 
  

’ Större delen av antalet fullbordade/försök till inbrott i lägenhet har under mars och april månad skett i 

Södra Järva.  

mailto:tommy.jonasson@polisen.se
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Närpolisen Hässelby - Vällingby 

informerar: 

 
STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott Mars 2013 April 2013 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby - villa 4(1) 0(1) 2(1) 1(0) 

Vällingby - lägenhet 0(0) 0(0) 1(1) 1(3) 

Hässelby – villa 1(0) 0(1) 1(2) 1(0) 

Hässelby- lägenhet 1(3) 0(8) 4(4) 0(1) 
(inom parantes) = samma månad förra året. 
 

 
Om statistiken  

Varje inbrott och försök till inbrott är allvarliga brott då de kränker den per-

sonliga integriteten och tryggheten för såväl den drabbade och dennes grannar. 

Därför är det glädjande att se ett minskat antal inbrott i området jämfört med 

förra året. Däremot har Södra Järva fortfarande stora problem. 

 

 

 

 
FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET 

 
Grannsamverkan 

Inbrott i hemmet är kränkande för 

den som drabbas och det är ett all-

varligt brott.  
 

Grannar och andra närboende kan 

också känna en ökad otrygghet. 

 

Därför uppmanar vi er aktiva 

grannsamverkare att prata med era 

grannar som inte är engagerade i 

detta brottsförebyggande arbete. 

Berätta om fördelarna med att 

samverka mot inbrott. 

 

Till er hjälp finns broschyren 

”Detta är Grannsamverkan”.  

Broschyrer finns att hämta på  

 

 
 

polisstationen i Vällingby. (öppet alla 

vardagar mellan kl. 12-15). 

 

Det finns även information på Internet: 

www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 

 
 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se/
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Grannstöd 

 

Enligt inbrottstatistiken sker de 

flesta av inbrotten dagtid då de 

flesta är på sina arbeten. 

 

Därför är Grannstödet med deras 

frivilliga en viktig aktör. Med bilen 

rör de sig mellan olika bostadsom-

råden för att observera och rappor-

tera. Grannstödet är en viktig länk 

mellan boende och Polisen. 

 

Vill du bli en del av grannstöd och 

har möjlighet att ta en del pass kan 

du kontakta: 

 

Kontaktuppgifter Grannstöd: 
Bo Malmqvist, 0706- 96 06 13 

Bo Winnerby, 0733-12 15 70 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grannstödsbilen (Foto: Polisen) 

 

 

Polisens Volontärer 

Syftet med Polisens volontärverk-

samhet är att skapa en länk mellan 

Polisen och allmänheten. Volontä-

rerna blir ytterligare en metod i 

polisarbetet, särskilt i den brotts-

förebyggande verksamheten. 

 

I det trygghets- och kontaktskap-

ande arbetet bidrar volontärerna till 

att öka både polisens synlighet och 

vuxennärvaron. Exempel på volon-

täruppdrag kan vara: Nattvandring-

ar, informationskampanjer, bistå 

vid demonstrationer, fotbollsmat-

cher, mässor m.m. 

Alla som är över 18 år och vill ut-

föra brottsförebyggande uppdrag 

på sin fritid i nära samarbete med 

polisen, kan bli volontär. Se mer 

information på 

www.polisen.se/volontar 

 

 
 

Volontärer från Västerort träffades torsdagen den 21 

februari 2013 för att tillsammans vidareutveckla 

verksamheten. En lyckad kväll med många idéer och 

ett stort engagemang. (Foto: Polisen) 
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Vapenamnesti PÅMINNELSE! 

Mellan 1 mars och 31 maj är det vapenamnesti i Sverige. Då kan den som har 

ett illegalt skjutvapen lämna in det till polisen utan att straffas för olaga vapen-

innehav. För mer info, gå in på www.polisen.se 

 

 

Det som hör sommaren till 

Grillsägsongen har börjat. Var försiktig när Du grillar. Vill Du veta om det 

råder eldningsförbud eller få annan information kring eldning kan Du gå in på 

www.storstockholm.brand.se/ 

 

Har ni tips om var mopeder framförs på ett farligt sätt eller om alkohollang-

ning går det bra att lämna tips till vår mail:  

napo-hasselby.vallingby.stockholm@polisen.se 

 

 

Facebook 

Nu har vi 1.936 personer som gillar oss på Facebook! Gör det Du med. Vi 

skriver om små vardagliga händelser, trafikkontroller och sådant som rör vårt 

område; Polisen Hässelby/Vällingby Näpo 

 

  

http://www.polisen.se/
http://www.storstockholm.brand.se/
mailto:napo-hasselby.vallingby.stockholm@polisen.se
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Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Hässelby-Vällingby 
  

Närpolischef  

Peter Saarman 
010-56 305 96 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Övriga kontaktuppgifter 

 

010-56 902 21 

 

Tips om inbrott 

Ett telefonnummer direkt till polisradion i Stockholm. 

Numret är enbart för tips om bostadsinbrott. 

 

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

i ditt närpolisområde 

 

112 Under pågående brott eller i annan akut situation 

 

 

 


