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Anledningen till att månadsbreven har dröjt är att det pågår ett arbete med att 
ta fram ett nytt format för brevet men i väntan på detta kommer ni att få 
information i denna form.

Information om brottsutvecklingen i vårt 
NÄRPOLISOMRÅDE 

Brottsstatistik 
1 juni – 30 september 2012

Juni Juli Aug Sep
Personrån samt väskryckning 4 9 5 10
Stöld och snatteri 34 33 32 30
Bedrägeri kontokort 0 3 1 2
Klotter 28 37 57 37
Annan skadegörelse * 42 48 67 53
Åldringsbrott (stöld i bostad) 7 5 2 3

*omfattar bland annat skadegörelse på motorfordon och genom brand

Anmälda inbrott och försök till inbrott i stadsdelen
1 juni- 30 september 2012

Område Inbrott Försök till inbrott
Juni Juli Aug Sep Juni Juli Aug Sep

Hässelby villor 3 2 1 3 5 2 0 1
Hässelby lägenheter 0 2 2 2 1 1 2 2
Vällingby villor 0 1 3 1 0 2 1 1
Vällingby lägenhet 2 4 2 3 5 0 0 1
Spånga villor * 0 1 0 0 0 0 0 0

*den del av Spånga som tillhör närpolisområdet



Övrig information

Skärpta trafikregler vid bussplan i Vällingby

 Bilden visar bussplanen  1977  

Med tanke på att det är många oskyddade trafikanter som rör sig på bussplan när de ska resa 
med buss och tunnelbana till och från Vällingby vill vi förebygga eventuella trafikolyckor. 
Därför gäller nya trafikregler för bussplan från och med måndagen den 3 september 2012.

I samverkan med Trafikkontoret i Stockholm Stad, SL och ledningen för Vällingby City har 
ett första steg tagits för att öka tryggheten och säkerheten.

En av åtgärderna var att sätta upp nya trafikskyltar med skärpta trafikregler vid bussplan.
Skyltarna som kommer att gälla på bussplan är:

- Parkeringsförbuds -Zon 

- Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped 
klass II.

Fordon i linjetrafik berörs inte av de båda ovanstående 
bestämmelserna.



När de nya skyltarna var på plats
spred polisen, polisens 
volontärer och stadens 
parkeringsvakter information om 
de nya reglerna till bilister och 
andra trafikanter.

Polisens volontärer
Volontärerna är inte anställda av Polisen och har inga andra befogenheter än 
övriga medborgare. Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera, 
men de fyller en viktig funktion som ett extra par ögon och öron som kan 
rapportera direkt till Polisen.
Volontärerna får sina uppdrag av Polisen och har tät kontakt med ansvarig 
polisanställd före, under och efter pågående uppdrag. Uppdragen 
genomförs oftast i grupp.

Intresserad av att bli volontär?
Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare 
grundutbildning hos Polisen. Som volontär ska du ha en demokratisk 
värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland 
annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Vill du hjälpa polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet och vara ett stöd för 
brottsoffer på din fritid? Då kan du som har fyllt 18 år anmäla ditt intresse till 
Västortspolisens samordnare Maria Jansson, mobil 0702-60 86 43.



Årsmöte - Grannsamverkan

Under torsdagskvällen den 4 oktober 2012 träffades ett stort antal 
grannsamverkare och grannstödjare i Vällingby för att lyssna till bland annat 
Berit Arkéus som berättade om Grannstöd och Mats Österman, erfaren polis med 
stora kunskapar om grannsamverkan. Under mötet fick deltagare många bra 
tips och råd för att på bästa sätt försvåra för inbrottstjuvar och minska antalet 
villa- och lägenhetsinbrott.

Är du och dina grannar är intresserade av att starta upp en 
grannsamverkansgrupp kan ni kontakta Tommy Jonasson.

Grannstöd Hässelby – Vällingby

Grannstöd har funnits i vår stadsdel sedan hösten 2003 och består av frivilliga
deltagare som i bil och till fots övervakar bostadsområden i Hässelby-Vällingby.
Grannstöd leds av en styrgrupp i samarbete med polisen och samverkar med
bland annat Svenska Bostäder och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Grannstödjarens uppgift är att observera och att rapportera och utgör en viktig
länk mellan boende och polisen. Alla grannstödjare får grundläggande utbildning
genom polisen och andra organisationer.

Grannstödjarna är viktiga ambassadörer för det förebyggande arbetet.

PASSA PÅ!
Är du intresserad av att träffa nya trevliga människor och bli en av grannstödets
ambassadörer kan du kontakta följande personer för mer information:

Bo Malmqvist, 0706- 96 06 13
Berit Arkéus, 0707- 28 05 35



Projekt Solursparken

  Förbudsområdet Vällingby 2012

I våras sjösattes projektet Solursparken med att en tre dagar lång insats i 
samverkan mellan polis, stadsdelens uppsökare, vaktbolaget G4S samt stöd- och 
referensboendet i Råcksta. Polisens volontärer spred information och delade ut 
ett informationsblad som beskrev förbudsområdet i centrala Vällingby och vilka 
regler som gäller inom detta. 
Utvärdering av projektet gav ett framgångsrikt resultat. Enligt boende och 
verksamma i området har problemet med antalet missbrukare i parken minskat 
väsentligt. Uppsökarna och socialtjänsten håller motiverande samtal med 
missbrukarna och väktarna i Vällingby City arbetar i nära samarbete med 
polisen. Vissa detaljer i arbetet kan bli bättre men aktiviteten kommer att 
genomföras även våren 2013 men då även gälla Hässelby Gård.

Polisen har föreslagit utökade förbudsområden i stadsdelen och stadsdelens 
nämnd har beslutat att anta dessa men fullmäktige måste först godkänna dem 
för att de ska gälla fullt ut.

Förbudsområde finns kring samtliga större centrumanläggningar. I vårt område 
finns det förutom Vällingby centrum även förbudsområde Hässelby gård och 
Åkermyntan. Om du är intresserad av att se de exakta gränserna kan du besöka 
Stockholms hemsida, och skriva in Förbudsområde i deras sökfält.



Brottsförebyggande 11-åringar

Under hösten kommer cirka 300 femteklassare utbildas till lokala 
brottsförebyggare och våren 2013 kommer de att tilldelas diplom och utnämnas
till lokala brottsförebyggare. Elever från Grimstaskolan, Hässelbygårdsskolan 
och Engelska skolan deltar i projektet och de får lära sig hur de utifrån sina egna 
förutsättningar kan hjälpa till med att öka tryggheten för sig och andra 
människor samt förstå vilka konsekvenser kriminella handlingar kan få-

Facebook

Ni kan följa vårt arbete på Facebook: Polisen Hässelby/Vällingby Näpo

Kontaktuppgifter Samverkansansvariga:

Närpolischef, Peter Saarman, telefon: 010-56 305 96

Brottsförebyggare, Tommy Jonasson telefon: 010-56 306 36
(Polisvolontärerna, Grannsamverkan, Grannstöd med mera)


