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Västerortspolisen informerar: 

Information om MärkDNA - projekt 

 

Att märka sina värdeföremål är av största vikt för att kunna styrka vem de till-

hör. Det finns olika sätt och numera finns även en DNA -stöldskyddsmärkning 

som är osynlig för blotta ögat, men som syns om den belyses med UV-ljus.  

 

Under 2014 driver Polismyndigheten i Stockholms län ett projekt där Märk 

DNA ska introduceras till privatpersoner i tre utvalda villaområden: Danderyd, 

Lidingö samt Tyresö.  

 

Samtidigt kommer Västerorts polismästardistrikt att genomföra ett liknande 

projekt i Södra Järva. Detta arbete sker i samverkan med Svenska Bostäder 

och stadsdelsförvaltningarna i området.  

Polisens volontärer kommer att på olika sätt involveras och hjälpa till under 

projektets gång.  

 

I England har denna form av MärkDNA använts i mer än 10 år och i de områ-

den där det genomförts uppmärkning och kommunikationsinsatser har brotts-

ligheten minskat avsevärt och den upplevda tryggheten ökat.  

 

Ytterligare information kommer att presenteras via detta informationsbrev 

under året och presenteras mer på djupet vid vårt planerade årsmöte för Grann-

samverkan den 7 maj 2014. 

 

BOKA IN! 

Är du nytt kontaktombud eller om du känner att dina kunskaper är lite ringros-

tiga är du välkommen till årets första grundutbildning i Grannsamverkan. 

Boka in onsdagen den 19 mars 2014 kl. 18-20:30. (en separat inbjudan med 

program skickas ut två veckor innan aktuellt utbildningstillfälle).  

 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

Bostadsrelaterade brott December* Januari* 

Inbrott villa  57 (47) 34 (28) 

Försök till inbrott i villa 18 (10) 13 (13) 

Inbrott i lägenhet 127 (88) 52 (100) 

Försökt till inbrott i lägenhet  38 (32) 27 (48) 
 *(inom parantes) = samma månad förra året.  
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Närpolisen Hässelby - Vällingby 

informerar: 

STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott December 2013 Januari 2014 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby – villa 5(3) 0(0) 3(5) 0(0) 

Vällingby – lägenhet 3(1) 0(0) 2(9) 1(2) 

Hässelby – villa 1(0) 1(0) 5(4) 2(1) 

Hässelby- lägenhet 2(0) 0(0) 1(1) 0(2) 

Spånga (delen som tillhör polisområdet) 0(1) 0(0) 0(2) 0(0) 
(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.  

 
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 aktiva grannsam-

verkare 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 polisstat-

ionen i Vällingby. (öppet alla vardagar 

mellan kl. 12-15).  

 

 
 

 

Det finns även information på 

Internet: 

www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 

 
 

Rekommendationer 

Skriv inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden samt 

märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. 

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


   

HÄSSELBY-VÄLLINGBY  

NÄRPOLISOMRÅDE 

2014-02-25  

 

 

Postadress 

162 65 Vällingby 

 

 

Besöksadress 

Pajalagatan 46 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

 

 

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 mel-

lan olika bostadsområden för att obser-

vera och rapportera. 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 kon-

takta: 

 

Kontaktuppgifter Grannstöd: 
Bo Malmqvist, 0706- 96 06 13 

Bo Winnerby, 0733-12 15 70 
 

 

 

 

 

 

 
Grannstödsbilen (Foto: Polisen) 

 

 

Polisens Volontärer 

 

Polisens volontärer är en länk mellan Polisen och allmänheten. Volontärerna 

är viktiga, särskilt i den brottsförebyggande verksamheten. 

 

Intresserad? 

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

denna länk: 

www.polisen.se/volontar 
 
 

Facebook 

Gilla oss gärna på Facebook, vi skriver om små vardagliga händelser, trafik-

kontroller och sådant som rör vårt område, Polisen Hässelby/Vällingby Näpo 

 

 

Tänk på; 

 Att höga häckar ger ett bra ”insynsskydd” för tjuven 

 

 Att en ID-märkt och registrerad katt inte lika lätt kan försvinna 

spårlöst. Läs mer på www.sverak.se/ID 

  

http://www.polisen.se/volontar
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Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Hässelby-Vällingby 
  

Närpolischef  

Peter Saarman 
010-56 305 96 
 

  

Liz Johansson 

Polisinspektör – brottsförebyggare 
010-56 306 36 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 


