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Grannsamverkan i Skärholmens 

Lokalpolisområde 

Hej alla grannsamverkare i Skärholmen och  

Hägersten/Liljeholmen! 

 

Våren på ingång och vi rekommenderar er att möta våren utomhus. En 

promenad i omgivningarna kan vara det som får inbrottstjuven att avstå 

från att begå brott just då. Tänk också på att om du ser någon som ni inte 

känner igen så hälsa på dem och visa att dem är synliga. Om inte så skap-

ar du en god stämning i grannskapet!  

 

Sammanställningen av inbott i Skärholmen lokalpolisområde för februarimå-

nad är fortfarande i positiv anda, även om vi fortfarande har alltför många käl-

larinbrott mot vad vi önskar. Påminner igen om att tänka igenom vad ni förva-

rar i era källarförråd men även kolla över skalskydd och att ni har en dialog 

med fastighetsägare om detta. 

 

Anledningen till låga siffror, tror vi tror såklart beror på rådande Corona Pan-

demi, då flera gränser är stängda och många håller sig i hemmet. Och jag häv-

dar även att det beror på alla er Grannsamverkare som är så bra på att 

skrämma iväg potentiella tjuvar genom att ni är nyfikna och uppmärksamma. 

Heja er! 

 

Dessvärre ser vi att annan brottslighet ökar bland annat bedrägerier och grova 

stölder, framförallt mot våra äldre. Där har ni alla ett stort ansvar att bidra ge-

nom att förmedla information vidare till grannar, prata med familj, vänner och 

bekanta om detta fenomen. Ju fler som blir uppmärksamma på detta ju fler 

brott kan vi förhindra. 

 

De inbrott som anmälts i februari har främst skett på dagtid och de flesta in-

brottsförsöken stannade vid försök för att nyfikna grannar var där och skrämde 

gärningspersonen samt larmade polisen. Så vi vill tro att Grannsamverkan har 

stärkt civilkuraget hos era boende i vårt område. Ni känner er trygga med hur 

ni ska agera när ni ser något som avviker. Ni har säkerligen spridit er kunskap 
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till era vänner och där igenom känner de sig också trygga och kan agera, även 

om de inte har en Grannsamverkansförening i ryggen.  

Bra jobbat! 

 

Sammanfattning av februari 2021 

Anmälningar gällande bostadsinbrott under februari 2021 var 21, varav 12 var 

fullbordade och 9 stannade vid försök. Detta är på en lägre nivå än förra året.  

 

Även källarinbrotten i området minskar, jämnfört med förra året och tidigare 

månader, vilket är positivt, då vi haft en period med mycket höga siffror gäl-

lande källarinbrott. 

 

Stulet gods 

I de anmälningar där målsäganden uppgett tillgripet gods i bostad är det främst 

smycken, kontanter, pass och elektronik som mobiltelefoner, ipads och datorer 

som tillgripits. Från förråden har det stulits däck, jackor, verktyg och sportut-

rustningar, resväskor, barnvagn, mattor och cyklar. Jag vill påminna om att se 

över sin hemförsäkring så att de saker som förvaras i förråd ingår i det försäk-

rade beloppet. Tänk även på att försäkringsbolagen inte ersätter någon större 

summa när det gäller kontanter. Förvara ALDRIG dina spar- eller semesterpengar 

hemma. 

 

 

Inbrott och försök till inbrott Lpo Skärholmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2021 2020 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 3 

Fullbordat lägenhet 12 14 

Försök villa/radhus 0 2 

Försök lägenhet 9 10 

Inbrott källare/vind 29 54 

Totalt: 50 83 



  3 

Polisregion Stockholm 

LPO Skärholmen 

2021-03-04  

 

 

Stadsdelarna i lokalpolisområde Skärholmen 2021  

 

Februari Vårberg Skärholmen Sätra Bredäng 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 1 3 1 1 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 

Försök lägenhet 1 0 1 0 

Inbrott källare/vind 0 0 2 0 

 

 

Februari 
Mälar-

höjden 

Hä-

gersten 

Aspud

den 

Grön-

dal 

Lilje-

holmen 

och 

Årstadal 

Fru-

ängen 

Väster-

torp 

Häger-

stensåsen 

Midsom-

markransen 

 

Västberga 

Fullbordat inbrott villa/radhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fullbordat lägenhet 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 

Försök villa/radhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Försök lägenhet 

 
0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 

Inbrott källare/vind 0 0 3 8 3    5 0 2 5 1 

 

 

 

21 fullbordade inbrott, samt försök till inbrott, i villor/radhus 

och lägenheter under februari 2021 
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Tips på förebyggande åtgärder 

 
• Fönsterlås  

• Låst altan-/balkongdörr (Lämna inte nyckeln i låset)  

• Brytskydd (förhindrar att tjuven kommer in mellan karm och fönster/dörr 

med sina brytverktyg)  

• Rörelsestyrd belysning  

• Timerstyrd belysning  

• Klippning av buskar/träd för ökad insyn  

• Låsa fast stegar och plocka undan möbler eller annat som kan användas 

att klättra på  
• Hjälpa varandra med t.ex. snöskottning och tillsyn av bostad  
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• DNA-märkning av värdeföremål Se vidare https://polisen.se/utsatt-for-

brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/  
• Om du har brevlåda i dörren är det extra viktigt att använda låskåpa 

och/eller extra dörrlås.  

VIKTIGT! Lämna ALDRIG en olåst eller öppen dörr/fönster utan uppsikt! 

 

Kom ihåg! 

Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till 

platsen för teknisk undersökning. Ju snabbare vi får kännedom om brottet 

desto snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni 

pratat med polis! 

 

Bedrägerier - Vishing  
Vishing är en form av bedrägerier där bedragare främst via telefon vänder sig 

mot en äldre publik för att lura till sig kort- och kontouppgifter. Under senare 

tid har antalet anmälda försök till bedrägeri samt fullbordade bedräge-

rier ökat i hela länet. 

  

Hur går bedragarna till väga?  
• Den senaste tiden har äldre personer utsatts för bedrägerier av falska poliser. 

Det kan ske via telefon eller hembesök. Någon ringer upp och säger sig arbeta 

för Polismyndigheten, och behöver tillgång till ditt bankkort, pinkod och vär-

desaker. En stund senare kommer någon för att hämta sakerna. Men bedragar-

na kan också ange andra orsaker till att vilja komma in i din bostad.  

 

Vem drabbas?  
• Vem som helst kan bli utsatt för bedrägeriförsök, men ofta riktar de krimi-

nella nätverken in sig på äldre personer. Många gånger leder det till fruktans-

värda följder för den drabbade, exempelvis att en pensionär blir av med hela 

sin pension.  

• Det behövs ökad kunskap kring hur man kan skydda sig mot dessa typer av 

bedrägerier. Polisen arbetar ständigt med att informera allmänheten om bedrä-

gerier via telefon, så kallad ”vishing”.  

 

Så skyddar du dig  
• Lägg på luren om någon ringer och du blir osäker. Det gäller oavsett om 

personen utger sig för att vara en nära släkting, banken, ett företag eller en 

myndighet som t.ex. polisen.  
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• Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner 

oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort 

eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det 

en bedragare.  

 

• Kontrollera personen som ringer, skickar mejl eller ringer på dörren. 

Om personen säger sig vara polis kontakta 114 14 för att komma till växeln 

och där be att få reda på om det är en polis. Är det personal från någon annan 

myndighet eller företag ringer du deras växel. Be dem kontrollringa personens 

mobiltelefon för att bekräfta att det är rätt person som besöker dig.  

 

• Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan 

person.  

 

• Ring en anhörig eller bekant, sök stöd.  

 

• Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 

14.  

Viktigast är det brottsförebyggande arbetet och det finns mycket allmänheten 

själv kan göra för att försvåra för förövarna:  

Vill du veta mer, klicka på länken:  
 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/vanliga-

natbedragerier/ 

 

Hur kontaktar jag Polisen!?! 

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, 

förebygga eller utreda brott? 

Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kart-

lägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster 

Ring 112 vid akuta tips 

Är det en akut situation ska du alltid ringa 112. Det kan till exempel vara om: 

 Du ser någon som begått ett rån. 

 Du ser någon som är på väg att göra inbrott. 

 Du har tips om en försvunnen person där sökinsatser pågår. 

För tips som inte är akuta kan du ringa 114 14 eller tipsa via webben  

Vi tar helst emot ditt tips via telefon. Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. 

Säg "tips" för att komma vidare. 
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Vill du inte ringa finns det ett webbformulär som du kan använda. Använd 

också formuläret om du har bilder du vill skicka med. polisen.se/tips 

Felanmälan och synpunker om trafik och utemiljö             

Tillsammans kan vi förbättra vår stadsmiljö. Tyck till och gör din felanmälan 

när du vill och var du vill. Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin 

tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Du 

kan till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering eller 

skadegörelse. Felanmälan kan göra genom;  

 Telefon: 08- 651 00 00 

 Stockholms stads e-tjänst: 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/  

 Tyck till-appen (ladda ner appen i din telefon) 

  
                                                                                                     

För mer information om detta hänvisas till Stockholms stads hemsida om Tra-

fik och stadsplanering, se ovan länk. 

 

 

Vi har nämnt det förut men det förtjänas att upprepa, surfa gärna in på 

www.samverkanmotbrott.se 

 

 

Tack på förhand för ett gott sammarbete! 

Lokalpolisen Skärholmen 

http://polisen.se/tips?fbclid=IwAR32b9939shD0AwWBplhjoIQCYFSBZ2k0g_BdRDvK6kX2aokSihdcf02SkY
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Felanmalan-och-synpunkter/
http://www.samverkanmotbrott.se/

