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   Grannsamverkan 

 

      
 

Ha säkerhetstänket med i julhandeln. 

Julhandeln är i full gång, och varningar för tjuvar och bedragare, har man ringande i öronen. Då är det 

nog så, många gånger, att när vi står där med de inköpta inslagna julklapparna, och annat som hör 

julen till, kommer man plötsligt på att det var något som fattades till julbordet. Ja, då slänger man nog 

in presenterna i bilen och skyndar in i matbutiken, i alla fall, det tar ju bara fem minuter.  

Fem minuter, det är alldeles tillräckligt för att tömma en bil på dess innehåll. Dessutom lägger de flesta 

butiksbiträden kvittona i påsarna tillsammans med de inköpta föremålen, vilket gör att man blir av med 

både det inköpta samt kvittot till det.  

En situation när man kan vara illa ute, är då man fullastad med påsar ska betala för matvarorna. Man 

ställer då ifrån sig påsarna med de inköpta klapparna eller andra dyra varor på golvet. Kortkoden ska 

slås in för köpet, varorna ska sedan plockas ner i matkassar. Det är stress och ofta otåligt i kön. 

Mycket att hålla reda på, så har man för en kort stund glömt påsarna man ställde ner på golvet. När 

man ska ta dem kan de plötsligt vara borta och ingen har märkt någonting. 

Tjuvarna kan då i många fall gå tillbaka till butiken och lämna tillbaka varorna, visa kvittot och säga att 

de ångrar köpet och vill ha tillbaka i kontanter. Det går inte att göra så överallt men i många butiker går 

det fortfarande. 

Tips:  

1. Planera inköpsresan i förväg så att bilen inte lämnas med en massa inköpta föremål i. 

2. Se till att få kvittot på den inköpta varan, så du kan förvara kvittot i plånboken eller liknande ställe. 

3. Gör inte fler inköp än att du har koll på vad du får med dig hem. Fördela inköpen på flera dagar. 
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Julen därhemma. 

Du får besök av släkt och vänner i juletid, tänk på ytterdörren att den alltid blir låst efter den som sist 

gick in eller ut genom dörren. Ljudnivån blir lite högre och man umgås. En ytterdörr som då står olåst 

är ju rena bingovinsten. För precis innanför ytterdörren har alla hängt av sig sina ytterkläder där man 

också förvarar plånböcker, en och annan mobil, bilnycklar mm. 

 

När hemmet står tomt över julhelgerna. 

Många hem står tomma över jul och nyår. Endast adventsljusstakarna och julstjärnor lyser i fönstren. 

Man behöver inte vara inbrottstjuv för att se att i många av dessa hem är ingen hemma eller bortresta. 

Se till att skaffa timers så att det lyser från fler lampor än bara i fönstren. Reser man bort så vet ju alla 

som är grannsamverkare att någon granne eller grannarna ska veta om att ni inte är hemma. Hjälp 

varandra med att släcka och tända lysen, ta in post, och vattna blommor. Tjänster och gentjänster ni 

vet. Alla tjänar på att huset och området är tryggt övervakat av de boende. Det är grannsamverkan 

det.  - Å för allt i världen, glöm inte bort de levande ljusen. 

 

 

 

 

 

                              En God Jul och ett Gott Nytt År 
        tillönskas er alla av 
          lokalpolisen i Solna och Sundbyberg 
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Solna stad - Bostadsrelaterade brott, fullbordade/försök under  
november 2017 

 

Försök till bostadsinbrott: 
Anders Lundströms gata, Släggbacken, Enköpingsvägen, Ritorpsvägen, Kyrkbacken. 

Bostadsinbrott:  
Kungshamravägen, Slottsallén, Gamla vägen, Sjövägen, Stocksundstorpsvägen 3 ggr, Lovisebergs- 
stigen 3 ggr, Bergshamra, Syrénvägen, Anders Lundströms gata, Signe Tillischgatan 3 ggr, 
Regementsgatan, Enköpingsvägen, Ballonggatan 5 ggr, Södra Långgatan, Armégatan 2 ggr, 
Råstavägen, Johan Enbergs väg, Åsvägen, Råsundavägen 4 ggr, Kyrkbacken, Drottning Kristinas 
Esplanad, Sagagatan, Ekensbergsvägen, Törnbacken, Östervägen 2 ggr, Björnstigen, 
Huvudstagatan, Rådjursstigen, Alphyddevägen, Gustafsvägen 2 ggr, Wiboms väg, Gustav III 
Boulevard. 

 

Ha några lampor tända under dagen, även när du inte är hemma. Skymningen börjar 
tidigt på dagen just nu. Släckta bostäder drar till sig bostadstjuvar. 
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Solna stad - Förrådsinbrott under november 2017 
 

 

 Förrådsinbrott under november var 13 stycken.  

 

Förrådsinbrott har skett på följande adresser:                 
Tunvägen 2 ggr, Fridensborgsvägen 2 ggr,  Bagartorpsringen 2 ggr, Krysshammarvägen,  gunnarbovägen 2 ggr, 

Sjövägen,  Hagalundsgatan, Ingentingsgatan, Ängkärrsgatan. 

 

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. 
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Solna stad - Stöld av cyklar under november 2017.  
 

 

Totalt har 34 cyklar stulits i Solna, under november 2017.  

Trenden visar att även dyra barnvagnar är attraktivt att stjäla.  
Ett sätt att förmå tjuven att låta bli just din barnvagn kan vara att stöldmärka med Märk DNA. Tre företag finns nu 

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) 
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Solna stad - Stöld ur eller från bil, november 2017.   
  

 

Teckenförklaring: 

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

  

Försök till biltillgrepp:  
Råsundavägen. 

 

Fullbordat biltillgrepp:  
Östervägen, Nybodagatan, Storgatan, Råsundavägen. 

 

Stöld ur bil: 51 brott, se kartan ovan. 
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Solna stad - statistik november 2017 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa   13  (4)  

 Försök till inbrott villa    0 (0)  

 Inbrott i lägenhet    35 (25)  

 Försök till inbrott i lägenhet    5 (7)  

 Stöld i källare/vind    10 (21)  

 stöld utan inbrott i källare/vind    3 (0)   

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    1 (2)  

 Fullbordat biltillgrepp     4 (7)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)    51 (59)  

 Stöld av motorcykel:    1 (0)  

 Stöld av moped:     2 (3)  

 Stöld av cykel:    34 (36)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   5 (5)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 4 (2)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

 

 

Väskryckning har skett på följande platser: 
-----                                                                            

Stöld i bostad hos äldre: 
Krassevägen, Råsundavägen 2 ggr, Näckrosvägen, Hasselstigen. 

Fickstöld, stöld av persedel någon bär med sig på allmän plats. 
Rådjursstigen, Okänd plats, Frösunda, Solna Station 
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Sundbybergs stad – bostadsinbrott i november 2017 

 

Bostadsinbrott:  
Friluftsvägen, Ängsstigen, Gåsörtsvägen, gjuteribacken, Humblegatan, Högklintavägen, Ladugårdsga-
tan, Eliegatan, Tulegatan, Bergsgatan, Solängsvägen, Lavettvägen, Odalvägen, Järnvägsgatan, 
Stamgårdsparken, Oxenstiernas allé. 

Försök till inbrott 
------- 

 

 

Ha några lampor tända under dagen, även när du inte är hemma. Skymningen börjar 
tidigt på dagen just nu. Släckta bostäder drar till sig bostadstjuvar. 
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Sundbyberg stad – Förrådsinbrott november 2017 

 

Förrådsinbrott  
Skogsbacken, Tulegatan 2 ggr, Vintergatan, Mariagatan, Kavallerivägen, Friluftsvägen, Sturegatan.  

 

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.  
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Sundbybergs stad - Stöld av cyklar under november 2017

 
Stulna cyklar 
Tjugofem stulna cyklar i november månad. I det område som syns på kartbilden och där koncentrat-

ionen av stölderna finns, är ju i centrala Sundbyberg. Jämför cykelstölderna som gjordes under hela 

2016, se nästa kartbild under denna.   

 

Trenden visar att även dyra barnvagnar är attraktiva att stjäla.  

Ett sätt att förmå tjuven att låta bli just din barnvagn kan vara att stöldmärka med Märk DNA. Tre företag finns nu 

på den Svenska marknaden som samarbetar med polisen.  

 Eurosafe, SmartWater Märk DNA  

 Selecta DNA - SSF  

 Smart DNA  
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Stulna cyklar i Sundbyberg under hela 2016 (övre kartbilden) var 412 stycken. 

Stulna cyklar i Sundbyberg från 1 januari 2017 till 30 november 2017 (undre kartbilden) 

är hittills 367 stycken.  
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Sundbybergs stad - Stöld ur eller från bil, totalt 18 brott under  

november 2017 

 
 

 

Försök till biltillgrepp:  
------- 

 

Fullbordat biltillgrepp: 
Fredsgatan, Oxenstiernas allé, Gamla Enköpingsvägen, Skogsbacken, Madenvägen, Järnvägsgatan.   

 

 
Stöld ur eller från bil, se kartbild ovan. 
18 stycken. 
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Sundbybergs stad - statistik november  2017 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa   3 (4)  

 Försök till inbrott villa   0 (0)  

 Inbrott i lägenhet  13 (9)  

 Försök till inbrott i lägenhet   0 (3)  

 Stöld i källare/vind   5 (4)  

 stöld utan inbrott i källare/vind   3 (2)  

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    0 (4)  

 Fullbordat biltillgrepp    6 (3)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)   18 (31)  

 Stöld av motorcykel:    1 (0)  

 Stöld av moped:    1 (1)  

 Stöld av cykel:   25 (21)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   3 (4)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 3 (0)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

 

Väskryckning 
------ 

Stöldbrott mot äldre i bostad 
Rissneleden, Örsvängen  2 ggr. 

Fickstöld 
Esplanaden, Sturegatan, Järnvägsgatan. 
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NOS-utbildning för hundägare blir den 17 januari 2018, kl 18.30. 

Anmäl intresse till kerstin-e.malm@polisen.se så kommer en inbjudan i början av januari. 

 

 

 

 
Sundbybergs Julmarknad lördagen den 9 december bjöd på bra väder för att vara vintermånad. Temat var före-

byggande information mot bostadsinbrotten. Det som gick mest ändå var polisens klippdockor. Två av våra duk-

tiga polisvolontärer Karin och Isabella, delade ut klippdockor för glatta livet. 

 

mailto:kerstin-e.malm@polisen.se
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En och annan Sundbybergsbo blev bjuden på kaffe med dopp och en pratstund med lokalpolisen Lars Fontander. 

 

 
Vår ”utställningshund i NOS – lilla Rufus, hälsar på en mycket reserverad förbipasserande riktig hund, 

vilket roade många besökare som såg hälsningsceremonin. Flera hundar stod på tur att få nosas. 
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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 

 

Du kan även maila in ditt tips till polisen, adresser är: 

https://polisen.se/kontakta -oss/kontaktformular/kontaktformular-region-Stockholm/ 

Du får vara anonym, men de tipsen tas inte lika seriöst. 

http://www.polisen.se/volontar
https://polisen.se/kontakta%20-oss/kontaktformular/kontaktformular-region-Stockholm/

