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   Grannsamverkan 
 

Falska snöskottare 

I ett område i Frösunda dök det plötsligt upp en en täckt lastbil, modell större med fyra stycken 

manliga personer som började skotta snö. De gick in på innergårdarna och skottade och ända 

upp på folks altaner. Boende som var hemma reagerade då de kände till vilket bolag de anlitar  

för snöröjning. De tog bild på både bilen och tre av de fyra misstänta falska snöröjarna och mailade 

in tipset till polisen. Mycket bra agerat av de boende som nyligen också startat upp grannsamverkan. 

De falska snöröjarna fick brottom ifrån området då de såg att de blev fotograferade. Bara att de 

reagerade så, talar mycket för att de var falska. Så om det blir mer snöfall framöver, är tipset att ni  

vet vilka som ska skotta snö hos er. I övrigt finns det ingen lejd snöskottning som göres på 

de boendes altaner. Håll ögonen öppna! 

 

Just nu i länet 

Just nu i Stockholms län har vi ett omfattande och organiserat nätverk av stöldligor som opererar. 

Stöldligorna kommer företrädesvis från Georgien och Vitryssland. Det är inte bara bostadsinbrott, 

utan stölder av dyra märkeskläder som stjäls i butiker. Några rekognoserar i butiken vad som ska 

stjälas, sedan kommer andra in och gör stölderna. Det är ett av tillvägagångssätten. 

 

”Lathunden” Tipsa eller rapportera till polisen, se bilagan. 

Det finns ett intresse från några grannsamverkansföreningar att få ta del av den information/ 

”lathunden” som lämnas ut till hundägarna då de gått NOS-utbildningen. Det är ju inga hemligheter  

utan kan gott och väl lämnas ut till alla grannsamverkare också. Se den bifogade bilagan för grann- 

samverkare. 

I det gröna fältet längst upp kan man till exempel skriva in namnet på sin grannsamverkansförening, 

namn till det egna kontaktombudet med telefon och mailadress. 

 

Grannstödsbil blir verklighet i Solna Stad, se inbjudan, bilaga. 

Den 21 mars är det uppstartsmöte och bildande av en förening gällande en grannstödsbil i Solna 
Stad. Mötet äger rum kl 15.00 i Kommunfullmäktigesalen i Solna Stadshus och där en styrelse ska 
utses. Pär Markgren har varit och är den pådrivande eldsjälen bakom projektet med Grannstödsbilen. 

Alla är välkomna att på plats göra en intresseanmälan. Grannstödsbilar finns redan i ett antal kommu-
ner och nu är det alltså dags i Solna. Solna Stad och polisen medverkar i projektet, med denna fri-
stående förening. Grannstödsbilen bygger på volontärer, med en chaufför och en bisittare, som kom-
mer att rulla omkring dagtid. Det blir ett bra tillskott i arbetet för att trygga bostadsområdena i Solna. 
Självfallet kommer detta också bli en samverkan med Grannsamverkan och våra Nos- och spanings-
patruller. 
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Solna stad - bostadsrelaterade brott, fullbordade/försök under  
januari 2018 

 

Försök till bostadsinbrott: 
Charlottenburgsvägen, Uppfartsvägen, Gustav III Boulevard, Lostigen, Kungshamra, Ripstigen, 
Ankdammsgatan. 

Bostadsinbrott:  
Schultzvägen 2 ggr, Växlarevägen, Solgatan, Gustav III Boulevard 2 ggr, Vasavägen, Järva Skjut- 
baneväg, Evenemangsgatan, Östervägen, Mårdstigen, Johan Enbergs väg 3 ggr, Hagalundsgatan, 
Slottsvägen, Gamla vägen, Näckrosvägen Spårvägen, Ankdammsgatan, Carl Malmstens väg. 

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 januari 2018 

 

 Förrådsinbrott under januari var 30 stycken.  

 

Förrådsinbrott har skett på följande adresser:                 
Bagartorpsringen 7ggr, Råsundavägen, Hagalundsgatan, Himlabacken, Huvudstagatan 3ggr, Charlottenburgsvä-

gen 4 ggr, Backvägen, Lilla gatan 3ggr, Vintervägen, Ängkärrsgatan 2ggr, Råsundavägen 3ggr, Fridensborgsvä-

gen, Krysshammarvägen, Bollgatan. 

 

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 januari 2018. 

 

Totalt har 30 cyklar stulits i Solna, under januari 2018.  

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, totalt 33 i januari 2018.   
 

  
Teckenförklaring: 

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

 

 Försök till biltillgrepp:  
Industrivägen, Bollgatan. 

Fullbordat biltillgrepp:  
Östervägen, Terminalvägen, Släggbacken, Bagartorpsringen, Våtmarksvägen, Hagalundsgatan, Råsundavägen 

2ggr, Västra vägen, Epistelvägen, Mönstringsvägen, Solnavägen, Vintervägen. 

Bildelsstölder 11,  
Framstegsgatan, Törnbacken, Ankdammsgatan, Solnavägen, Gårdsvägen, Storgatan, 

Fridensborgsgatan, Honnörsgatan, Bagartorpsringen 2ggr, Solna Strandväg. 

 

Stöld ur bil: 22 brott samt bildelsstölder, se kartan ovan. 
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Solna stad - statistik januari 2018 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa    3 (1)  

 Försök till inbrott villa    0 (0)  

 Inbrott i lägenhet    19 (9)  

 Försök till inbrott i lägenhet     7 (4)  

 Stöld i källare/vind    27 (12)  

 stöld utan inbrott i källare/vind    3 (1)   

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    1 (1)  

 Fullbordat biltillgrepp    13 (6)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)    22 (33)  

Bildelsstöld    11 

 Stöld av motorcykel:    0 (0)  

 Stöld av moped:     1 (0)  

 Stöld av cykel:    30 (21)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   2 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   4 (0)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 0 (0)  

*(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 har skett på följande platser: 
Ulriksdal stn – kolonnvägen, TB Västra Skogen – Johan Enbergs väg.                                                                            

Stöld i bostad hos äldre: 
Bagartorpsringen, Lövgatan, Lostigen, Oskarsrogatan. 

Fickstöld, stöld av persedel någon bär med sig på allmän plats. 
----- 
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Sundbybergs stad – bostadsinbrott i januari 2018 

 

Bostadsinbrott:  
Villavägen, Forskningsringen, Eliegatan,  

Försök till inbrott 
Järnvägsgatan, Mariagatan, Skidbacken, Hamngatan 2ggr. 

 
 

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 januari 2018 

 

Förrådsinbrott  
Spelmanshöjden 5ggr, Fredsgatan, Prästgårdsgatan, Rissneleden, Esplanaden, Trädgårdsgatan, 
Humblegatan, Mamsellstigen, 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 januari 2018 

 
 

Stulna cyklar 
Sex stulna cyklar i januari månad. Stölderna gjordes på: Landsvägen, Sturegatan, Sundbybergs cent-

rum norra vid TB, Tulegatan, Milstensvägen, Löfströmsvägen.   

 

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 under hela 2017 (undre kartbilden) blev 386 stycken. 
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Sundbybergs stad - Stöld ur eller från bil, totalt 33 brott under  

januari 2018 

 
 

 

Försök till biltillgrepp:  
------- 

Fullbordat biltillgrepp: 
Rissneleden, Hallonbergen, Ursviks allé. 

 

Bildelsstöld 11st: 
Sturegatan, Trädgårdsgatan, järnvägsgatan 2ggr, Vegagatan, Svalgränd, Eliegatan, Humblegatan, 
Brogatan, Madenvägen, Ursviksvägen. 

 
Stöld ur bil: 22 samt bildelsstölder, se kartbild ovan. 
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Sundbybergs stad - statistik januari  2018 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa   2 (4)  

 Försök till inbrott villa   0 (0)  

 Inbrott i lägenhet   1 (6)  

 Försök till inbrott i lägenhet   5 (1)  

 Stöld i källare/vind   12 (4)  

 stöld utan inbrott i källare/vind   1 (0)  

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    0 (4)  

 Fullbordat biltillgrepp    3 (5)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)   22 (14)  

 Bildelsstöld   11 

 Stöld av motorcykel:    1 (0)  

 Stöld av moped:    0 (1)  

 Stöld av cykel:    6 (4)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   0 (3)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 3 (2)  

*(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 
----- 

Fickstöld 
Hamngatan, Tulegatan 2ggr. 
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NOS-utbildning för hundägare kommer att bli i april efter påsk. 
 

 

 

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

