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Grannsamverkan i Globens 
Lokalpolisområde  
 

Hej alla grannsamverkare i Lokalpolisområde Globen! 
Februari månad är till ända och vi kan glatt konstatera att bostadsinbrotten fortsätter att gå ned i 

frekvens i vårt lokalpolisområde. Sammanlagt har bostadsinbrotten, både försök till inbrott i 

villa/radhus och lägenhet samt fullbordade inbrott i villa/radhus och lägenhet, minskat med 77 % 

sedan förra året - från 43 st till 9 st totalt.  

Självklart är det bekymmersamt att inbrotten fortfarande sker och det är en stor tragedi för de som 

drabbas, därför är det mycket viktigt att de som deltar i grannsamverkan fortsätter arbeta aktivt, 

håller arbetssättet vid liv och arbetar brottförebyggande.   

Exempel på andra 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 

• 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!    

 

Boende i Enskededalen och Dalen– se hit!  
Polisen kommer att tillsammans med Skarpnäcks och Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltningar 

och övriga aktörer genomföra en trygghetsvandring i ert område onsdagen den 17 mars 2021. Vi 

tittar då på specifika platser som skapar otrygghet i ert område. Det kan exempelvis vara en gata som 

saknar belysning. Vi går tillsammans och tittar på dessa platser och diskuterar åtgärder som kan 

vidtas för att öka tryggheten.  

Vi tar tacksamt emot önskemål om platser och det ni anser bör åtgärdas, mejla in era synpunkter 

senast den 14 mars, mejla dessa till oss på grannsamverkan.lpo-globen@polisen.se eller till 

skarpnack@stockholm.se och eav@stockholm.se. Med anledning av regeringens restriktioner 

kommer vi inte kunna bjuda in allmänheten att delta i trygghetsvandringen, desto viktigare då att ni 

mejlar oss platser som ni önskar att vi besöker. Notera att man är välkommen att delge specifika 

platser utan att själv medverka vid själva vandringen. 

 

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 bedrägerier 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 värdesaker. En stund senare kommer någon för att hämta 

sakerna. Men bedragarna 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 kriminella nätverken in sig på 

äldre personer. Många gånger leder det till fruktansvärda 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 bedrägerier 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. 

mailto:skarpnack@stockholm.se
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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/ 

 

Statistik över anmälda inbrott – fullbordade samt försök i LPO Globens 

område Februari 2021.  

 
Stadsdel Adress  Brottskoder Brottsdatum 

Skarpnäck Fogdevägen Försök till inbrott från lägenhet 2021-02-23 

Älvsjö Klackvägen  Fullbordat inbrott i lägenhet 2021-02-17 

E-Å-V Kyrklunden  Försök till inbrott från villa/radhus 2021-02-25 

Skarpnäck Kärrtorpsvägen  Fullbordat inbrott i lägenhet 2021-02-23 

Skarpnäck Lidköpingsvägen  Fullbordat inbrott i lägenhet 2021-02-23 

E-Å-V Rämensvägen  Försök till inbrott från lägenhet 2021-02-28 

E-Å-V Sandfjärdsgatan  Fullbordat inbrott i lägenhet 2021-02-23 

Skarpnäck Tidagränd  Fullbordat inbrott i villa/radhus 2021-02-07 

Skarpnäck Wahlbergsgatan  Försök till inbrott från lägenhet 2021-02-24 

 

 



År 

Fullbordat inbrott i 

villa/radhus 

Fullbordat inbrott 

i lägenhet 

Försök till inbrott i 

villa/radhus 

Försök till inbrott i 

lägenhet Totalt 

2019 11 16 3 4 34 

2020 10 21 2 10 43 

2021 1 4 1 3 9 
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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!  

 

114 14 ELLER 112? 
Ring 112 vid pågående eller nära förestående brott. Det är egentligen ingen åtskillnad på vilken typ 

av brott det handlar om. Om du ser exempelvis en cykelstöld, ring 112. 

 

Det kan däremot vara svårt att avgöra om ett brott är nära förestående, men det är synd att ett samtal 

hamnar i kö på 114 14 när det kanske hade varit bäst att just ditt samtal hade kommit till 112. Ring 

112 om du känner att valet inte är självklart. Det värsta som kan hända är att operatören som tar emot 

ditt samtal prioriterar bort ditt ärende. 

 

Ring däremot 114 14 om du har gjort iakttagelser som du tror att polisen vill ta del av, t ex vill du 

lämna ett tips, så säger du ”tips” och blir då kopplad till en tipsmottagare. 

 

Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se 

(brevlådan avläses vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kon-takt med polisen). 

 

KONTAKT MED LPO GLOBENS GRANNSAMVERKAN 
Skicka mail till grannsamverkan.lpo-globen@polisen.se  

Tänk på att denna brevlåda inte skall användas till att skicka in iakttagelser eller tips. Om du vill 

maila in tips och vara säker på att de kommer till personer som hanterar dem i närtid, skall du 

använda dig av registrator.stockholm@polisen.se. 

 

SKYLTAR 
Se gärna över era grannsamverkansskyltar så att dessa inte är trasiga, blekta eller överklottrade. Om 

ni önskar en eller ett par nya skyltar, skicka ett mail till grannsamverkan.lpo-globen@polisen.se. När 

ni får bekräftat genom svar på ert mail att det finns skylt(ar) till er förening kan ni sedan hämta dessa 

i receptionen på Lpo Globen, Arenavägen 63 under receptionens öppettider. 
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