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   Grannsamverkan 

BRÅ – Brottsförebyggande rådets konferens Råd för framtiden var i 
Örebro 18 – 20 april. 

Kommunpoliserna för Solna Jerry Elmqvist och Peter Saarman för Sundbyberg samt brottsförebyg-
gare Kerstin Malm, deltog för Lokalpolisområde Solnas räkning. 

Konferensen hölls på Conventum i Centrala Örebro. Hela 600 deltagare hade mött upp under de två 
konferensdagarna. Den har växt lavinartat på några få år sedan starten.  

Ett gediget program, rätt i tiden och för framtiden 

– Trots stora utmaningar går vi framåt tillsammans i det brottsförebyggande arbetet, säger Karin 
Svanberg, enhetschef på Brå. Konferensen fokuserar i år särskilt på hur teoretisk kunskap kan bli 
praktisk nytta i vardagen. 

I programmet deltog forskare, bland annat från Brå, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson var 
på plats och den amerikanske forskaren Eric L Piza pratar om kameraövervakning som metod mot 
kriminalitet. I panelerna fanns bland andra Bettan Byvald, socialarbetare i Angered, som gav sin syn 
på hur man kan arbeta i socialt utsatta områden; Joppe Pihlgren från Svensk Live pratade i panelen 
om samverkan mot sexualbrott och för trygga och säkra festivaler. 

Annat på programmet var: Center mot våldsbejakande extremism, inrättat vid Brå, berättade om sin 
nystartade verksamhet. Studiebesök skedde i stadsdelen Vivalla, med fokus på hur fastighetsbolagen 
kan öka tryggheten i bostads- områdena. 

– Råd för framtiden är en unik mötesplats för de som kan göra skillnad i praktiken. Lokala poliser, 
samordnare, stadsplanerare och näringsliv är några av de som möttes och utbytte erfarenheter. 
Trygghet börjar med de som finns i närområdet, säger Karin Svanberg. 
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Solna stad - bostadsrelaterade brott, fullbordade/försök under  
mars 2018 

 

Försök till bostadsinbrott: 
Slottsvägen. 

Bostadsinbrott:  
Alphyddevägen, Carl Malmstens väg, Ekensbergsvägen, Polhemsgatan. 

Ett tips 
Låt det lysa i bostaden även nåär du inte är hemma. Skaffa timers. Mörka fönster har en tendens att 
dra till sig inbrottstjuvar. 
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Solna stad - Förrådsinbrott under mars 2018 

 

 Förrådsinbrott under mars var 49 stycken.  

Förrådsinbrott har skett på följande adresser:                 
Armégatan, Bagartorpsringen 3ggr, Bygatan, Gunnarbovägen 7ggr, Gustav III Boulevard 2ggr, Göran Perssons 

väg 2ggr, Infanterigatan, Järvstigen 3ggr, Krysshammarvägen 4ggr, Kyrkbacken 3ggr, Lilla Gatan, Olof Af Acrels 

väg, Råsundavägen 2ggr, Signe Tillichgatan 2ggr, Sjövägen, Slottsvägen, Storgatan, Tottvägen, Trubadurvägen 

6ggr, Vintervägen, Västra vägen, Åsvägen 2ggr, Östervägen. Evenemangsgatan, Jungfrudansen. 

Kontrollera ditt förråd då och då  
Kontrollera förråden minst en gång i månaden, eller helst oftare. Det är bra att ha några referensdatum när man 

senast tittade till sina saker. Tänk på att man enligt försäkringsbolagen inte kan ha för dyra föremål i förråden. De 

betalar inte ut mer än en mindre summa, när det gäller förråd även om man har haft värsta skidutrustningen, 

tennisprylarna eller vad det nu kan ha varit där. 

Om du har haft ett inbrott i ditt förråd men inte tycker att det är något att anmäla till 
ditt försäkringsbolag då det kanske inte är något av så stort värde, ska du alltid 
ändå anmäla inbrottet till polisen.  
Annars har vi ingen statistik på förrådsinbrottet och då har det för polisens del inte 
hänt. 
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Solna stad - Stöld av cyklar under mars 2018. 

 

Totalt har 30 cyklar stulits i Solna, under mars månad 2018.  

 

Stöldmärk med Märk DNA.  
Tre företag finns på den Svenska marknaden som samarbetar med 
polisen: 

 Eurosafe , SmartWater Märk DNA (grön florerande färg)  

 Selecta DNA – SSF (blå florerande färg)  

 Smart DNA (röd florerande färg) 

Vid belysning med en lampa med UV-ljus, ser man märkningen. 

Föremålen blir sökbara i hela europa, och polisen/företagen hittar dig, 
eftersom du är registrerad på just det märk-dnat de hittar på föremålet. 
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Solna stad - Stöld ur eller från bil, bildelsstöld totalt 32 i mars 2018.   
 

  
Teckenförklaring: 

En grön prick = 1 brott, en grön fyrkant = 2-5 brott. En gul fyrkant = 6-10 brott.  

 

Försök till biltillgrepp:  
Dalvägen, Krysshammarvägen. 

 

Fullbordat biltillgrepp:  
Okänd plats, Bredkilsbacken, Gamla vägen, Hagalundsgatan, Infanterigatan, Råsundavägen, Solna 

Torg, Östervägen. 

Bildelsstölder 11,  
Anders Lundströms gata, Anderstorpsvägen, Bergstigen, Brommavägen, Frösundaleden, 

Förrådsgatan, Gårdsvägen, Johan Enbergs väg,  Jungfrudansen, Krysshammarvägen, 

Regementsgatan, Storgatan, Vallgatan 2ggr. 

 
Stöld ur bil: 27 brott samt bildelsstölder, se kartan ovan. 
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Solna stad - statistik mars 2018 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa    0 (2)  

 Försök till inbrott villa    0 (2)  

 Inbrott i lägenhet     4 (6)  

 Försök till inbrott i lägenhet     1 (3)  

 Stöld i källare/vind    47 (12)  

 stöld utan inbrott i källare/vind    2 (2)   

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    2 (0)  

 Fullbordat biltillgrepp    8 (9)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)    18 (18)  

Bildelsstöld    14 

 Stöld av motorcykel:    1 (3)  

 Stöld av moped:    0 (1)  

 Stöld av cykel:    30 (35)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   1 (1)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   3 (2)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 4 (1)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

Ny kod för bildelsbrott har tillkommit. Nu särar man på stölbrott som gäller annat som  

stjäls ur fordon/bil och det som är rena bildelsstölder, eftersom dessa brott har ökat. 

Rån/väskryckning  
Johan Enbergs väg 

 

Stöld i bostad hos funktionsnedsatt. 
Jungfrudansen, Lövgatan 2 ggr 

 
Fickstöld, stöld av persedel någon bär med sig på allmän plats. 
Okänd adress, Stjärntorget 2 ggr (Mall of Scandinavia) 
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Sundbybergs stad – bostadsinbrott i mars 2018 

 

Bostadsinbrott:  
Fylkesvägen, Fågelhundsvägen, Grönlingens väg, Milstensvägen, Friluftsvägen, Gjuteribacken, Hum-
blegatan, Högklintavägen, Lötsjövägen, Odalvägen, Råstensgatan, Skidbacken, Skvadronsbacken, 
Trädgårdsgatan, Ågatan.   

Försök till inbrott 
Bergaliden, Högklintavägen, Lavettvägen, Ågatan. 

 
Ett tips 
Låt det lysa i bostaden även nåär du inte är hemma. Skaffa timers. Mörka fönster har en tendens att 
dra till sig inbrottstjuvar. 
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Sundbyberg stad – förrådsinbrott mars 2018 

 

Förrådsinbrott  
Fredsgatan, Högklintavägen, Järnvägsgatan, Landsvägen 6ggr, Lötsjövägen, Rissneleden, Humble-
gatan, Skrivargatan. 

 

Kontrollera ditt förråd då och då  
Kontrollera förråden minst en gång i månaden, eller helst oftare. Det är bra att ha några referensdatum när man 

senast tittade till sina saker. Tänk på att man enligt försäkringsbolagen inte kan ha för dyra föremål i förråden. De 

betalar inte ut mer än en mindre summa, när det gäller förråd även om man har haft värsta skidutrustningen, 

tennisprylarna eller vad det nu kan ha varit där. 

Om du har haft ett inbrott i ditt förråd men inte tycker att det är något att anmäla till 
ditt försäkringsbolag då det kanske inte är något av så stort värde, ska du alltid 
ändå anmäla inbrottet till polisen.  
Annars har vi ingen statistik på förrådsinbrottet och då har det för polisens del inte 
hänt. 
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Sundbybergs stad – Stöld av cyklar under mars 2018

 
 

Stulna cyklar.   

Landsvägen, Oxenstiernas Allé, Sturegatan, Trädgårdsgatan. 

 

           Stöldmärk med Märk DNA.  

Tre företag finns på den Svenska marknaden som samarbetar med polisen: 

 Eurosafe , SmartWater Märk DNA (grön florerande färg)  

 Selecta DNA – SSF (blå florerande färg)  

 Smart DNA (röd florerande färg) 

Vid belysning med en lampa med UV-ljus, ser man märkningen. 

Föremålen blir sökbara i hela europa, och polisen/företagen hittar dig, eftersom du är 
registrerad på just det märk-dnat de hittar på föremålet. 
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Sundbybergs stad - Stöld ur eller från bil, totalt 23 brott under  
mars 2018 

 
 

 

Försök till biltillgrepp:  
Ridvägen, Rissneleden. 

Fullbordat biltillgrepp: 
Okänd adress, Hamngatan, Hummblegatan 2ggr, Lötsjövägen, Rissneleden, Tulegatan. 

 

Bildelsstöld 7 st: 
Gjuteribacken, Hamngatan, Kronogårdsvägen, Ladugårdsgatan, Rissneleden 2ggr, Skidbacken. 

 
Stöld ur bil: 23 samt bildelsstölder, se kartbild ovan. 
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Sundbybergs stad - statistik mars  2018 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa   4 (5)  

 Försök till inbrott villa   0 (0)  

 Inbrott i lägenhet   11 (8)  

 Försök till inbrott i lägenhet   4 (2)  

 Stöld i källare/vind   11 (9)  

 stöld utan inbrott i källare/vind   2 (0)  

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    2 (0)  

 Fullbordat biltillgrepp    7 (3)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)   16  (-)  

 Bildelsstöld    7 

 Stöld av motorcykel:    2 (0)  

 Stöld av moped:    0 (0)  

 Stöld av cykel:    4 (14)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   1 (6)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 0 (4)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

Ny kod för bildelsbrott har tillkommit. Nu särar man på stölbrott som gäller annat som  

stjäls ur fordon/bil och det som är rena bildelsstölder, eftersom dessa brott har ökat. 

 

Väskryckning 
---- 

Stöldbrott mot äldre i bostad 
Friluftsvägen. 

Fickstöld 
---- 
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         ”Med din utbildning i NOS, drar tjuvarna sin kos” 

 

NOS-hundvästarna har kommit 

Nu finns det hundvästar med NOS-loggan på att köpa för de som vill ha, och har gått NOS-

utbildningen.  

Storlekar är: (måttet som anges är mätt är ryggmått mellan hals och svansrot) 

 XS = 22 cm, S = 28 cm, M = 34 cm, L = 42 cm, XL = 51 cm. Maila mig kerstin-e.malm@polisen.se   

uppge namn, telefonnummer samt när du gick utbildningen, så ska jag förmedla detta till Stockholms 

Kennelklubb – Hundskyddsfonden. Kostnad för en hundväst är 125kr + porto 18kr. 

 

            

 

mailto:kerstin-e.malm@polisen.se
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På facebook heter vi: Polisen Solna, Sundbyberg. 

På denna sida skriver vi om stort och smått.  

Vi lägger ut information om större händelser i området, som kan påverka de boende.  

Våra poliser publicerar texter och bilder med vad dem hittar på och det kan även komma ut varningar om t.ex. 

förhöjd inbrottsstatistik, karttricket, bildelsstöder m.m. 

 

Du som är intresserad av att bli Polisens volontär kan anmäla ditt intresse via deras länk: www.polisen.se/volontar 

Kontaktuppgifter ansvarig i Solna lokalpolisområde 

Kerstin Malm 
Inspektör 

Ansvarig för Grannsamverkan och Polisens Volontärer 

Lokalpolisområde Solna 

Telefon: 010-56 307 50 

Mobil: +46 739- 10 11 76 

kerstin-e.malm@polisen.se 

 

Polismyndigheten 

171 87 Solna 

Besök: Sundbybergsvägen 15 

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 

http://www.polisen.se/volontar

