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   Grannsamverkan 
 

Drastisk ökning av bilinbrott  

Polisen har märkt att inbrottsstölderna i bilar ökade från augusti till september i Solna från 47 till 82 

stycken. I Sundbyberg var ökningen från 18 stycken inbrottstölder i bil till 42 stycken. En ökning i 

Solna med 35 inbrottsstölder i bilar från en månad till en annan. I Sundbyberg var ökningen 25 

stycken. 

 

Bildelsbrott och stöld ur bil 

Anledningen till varför bildelsbrotten har ökat i Sverige är den stora efterfrågan på bildelar på svarta 
marknaden utomlands. Man rustar upp krockade lyxbilar och säljer dem sedan till ett ordentligt reduce-
rat pris. Bildelar som saknas på de bilar man restaurerar stjäls här i Sverige och försvinner sedan ut ur 
landet, så kallade beställningsjobb. 

Bland det mest stöldbegärliga är rattar med tillhörande airbags, navigationsutrustning, huvudstrålkas-
tare och grillar. Bara en airbag kostar omkring 35.000 kronor. 

De mest drabbade bilmärkena i Sverige är BMW, Mercedes, Volvo, Volkswagen och Audi. 

Under september månad var de mest drabbade områdena i Solna på bildelsbrott:  

Råsunda med 5 WV och 1 BMW  
Skytteholm med 1 Skoda, 1 WV, 1 Volvo V70 
Huvudsta med 2 BMW, 1 WV, 1 Volvo V70 
Solna C området med 1 Skoda och 1 BMW 
Bergshamra med 1 BMW 

Under september månad var de mest drabbade områdena i Sundbyberg på bildels-
brott: 

Hallonbergen/Ör/Ursvik med 3 BMW, 1 Toyota Yaris 
Centrala Sundbyberg samt Lilla Alby med 6 BMW, 1 VW 
Rissne/Duvbo med 1 BMW 
 

Resterande ökning av bilstölderna i september är det som vi rubricerar som stöld ur bil. Alltså allt som  
ligger löst kvar i bilen av värdesaker som inte är fast monterat. Till exempel en bilradio som man lätt 
kan ta med sig ur bilen när man lämnar den eller en kvarglömd sportutrustning, verktyg och verktygs-
lådor, dyra kläder, med mera. 

Men ibland behöver det inte vara särskilt dyra saker som ligger kvar i bilen för att man ska bli av med 
dem. Undertecknad kom till bilen i januari i år. Jag hade lagt in två kassar med tomburkar och pet-
flaskor som skulle pantas. Till min förvåning var bildörren öppnad och plastpåsarna med pantflaskor 
och tomburkar var borta. Så numera ligger ingenting av ”värde” kvar i bilen. 



 

 

  

GRANNSAMVERKAN LOKALPOLISEN SOLNA • MÅNADSBREV OKTOBER 2017 

 

 

 

 

Checklista (kopierat från Stöldskyddsföreningen) 

Bilen 

 Töm bilen själv. Lämna aldrig stöldbegärlig egendom i bilen. Även om väskan eller påsen är 

tom, kan det locka tjuven att bryta sig in. 

 Märk stöldbegärliga delar som navigationssystem, strålkastare, fälgar etc. med SSF DNA-

märkning. Det avskräcker och kan även binda tjuven till stölden. Se till att bilstereon har en 

kod eller löstagbar front, som du tar med när du lämnar bilen. 

 Komplettera med godkänd rattkrycka, som ett extra mekaniskt stöldskydd. 

 Bilar med key-less system kan kompletteras med godkänd rattkrycka för höjd säkerhet mot 

elektronisk nyckelkopiering. 

 Utrusta även äldre bilar med elektroniskt stöldskydd, s.k. immobiliser. 

 Märk både rutor och sidospeglar med SSF Bilrutemärkning. Det är både enkelt och effektivt. 

Bilens alla rutor måste bytas ut för att byta identitet på bilen och sidospeglarna blir svårare att 

sälja vidare. 

 Montera på hjullås, om du har dyra fälgar. 

 Visa gärna att du inte har något stöldbegärligt i bilen genom att ex. ha handskfacket öppet. 

Parkering 

 När du parkerar bilen, kontrollera att bilen verkligen går i lås innan du lämnar den. Om du hör 

att bilen går i lås, har du inte blivit utsatt för störningssändare. 

 Använd gärna säkerhetsburar i parkeringsgarage. Det minskar väsentligt risken för stöld. 

Bilnycklarna 

 Håll noga reda på din bilnyckel. Särskilt bilnycklar till nyare årsmodeller är väldigt stöldbe-

gärliga. Det är dessutom dyrt att skaffa en ny bilnyckel och koda om den. 

 Ha inte alla nycklar på samma nyckelknippa, som ex. bostads- och bilnyckeln. 

Begagnat köp 

 För tips om vad du ska tänka på vid köp av bil på andrahandsmarknaden, läs mer på Larm-

tjänst. 

 Kontrollera alltid med Larmtjänst om bilen finns med i registret över stulna bilar. 
 

http://www.larmtjanst.se/Handla-sakert/Markning/Fordon/
http://www.larmtjanst.se/Handla-sakert/Markning/Fordon/
http://www.larmtjanst.se/Efterlysta-objekt/Personbil/
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Solna stad - Bostadsrelaterade brott, fullbordade/försök under  
september 2017 

 

Försök till bostadsinbrott: 
Ankdammsgatan, Drottning Kristinas Esplanad, Östervägen, Vintervägen 

Bostadsinbrott:  
Pipers väg 2 ggr, Råsundavägen,Carl Malmstens väg, Virebergsvägen, Klippgatan 2 ggr, 
Centralvägen, Lundagatan, Bokvägen 2 ggr, Frögatan, Infanterigatan, Kyrkbacken, Dammtorps allé, 
Järva Skjutbaneväg. 

Ett tips 
Glöm inte att låta det vara tänt där hemma om du är borta från ditt hem då skymmningen faller, nu 
under den här mörka perioden. De flesta stölderna begås under dagtid i dom bostäder som är 
nedsläckta. Oktober, November och December är de månader på året,som det begås mest 
bostadsinbrott. 
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Solna stad - Förrådsinbrott under september 2017 
 

 

 Förrådsinbrott under september var 15 stycken.  

 

Förrådsinbrott har skett på följande adresser:                 
Solparksvägen, Tottvägen, Södra Långgatan, Virebergsvägen 2ggr, Björnstigen, Wiboms väg,Östervägen, Erik 

Sandbergs gata, Johan Enbergs väg, Storgatan, Framnäsbacken, Västra vägen, Gustav III Boulevard, Huvudsta- 

gatan. 

 

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 september 2017.  
 

 

Totalt har 99 cyklar stulits i Solna, under september 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, september 2017.   
  

 

Teckenförklaring: 

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

  

Försök till biltillgrepp:  
Pipers väg. 

 

Fullbordat biltillgrepp:  
Rosstigen, Storgatan, Infanterigatan, Jungfrudansen, Huvudstagatan, Gustav III Boulevard 2 ggr, 

Björnstigen, Stenhuggarvägen, Gustafsvägen. 

 

Stöld ur bil: 82 brott, se kartan ovan. 
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Solna stad - statistik september 2017 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa    3 (1)  

 Försök till inbrott villa    0 (1)  

 Inbrott i lägenhet    13(8)  

 Försök till inbrott i lägenhet    4 (2)  

 Stöld i källare/vind    13 (10)  

 stöld utan inbrott i källare/vind    2 (1)   

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    1 (0)  

 Fullbordat biltillgrepp    10 (5)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)    82 (50)  

 Stöld av motorcykel:    2 (8)  

 Stöld av moped:     12 (6)  

 Stöld av cykel:    99 (98)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (1)  

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

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 0 (1)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

 

 

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

Stöld i bostad hos äldre: 
Solnavägen, Nybodagatan, Järvstigen, Algatan. 

Fickstöld, stöld av persedel någon bär med sig på allmän plats. 
----- 
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Sundbybergs stad – bostadsinbrott i september 2017 

 

Bostadsinbrott:  
Björkhagsvägen, Mjölnerbacken, Rissneleden 2 ggr, Råstensgatan 2 ggr, Starrbäcksgatan. 

Försök till inbrott 
Franstorpsvägen, Bergshöjden. 

Ett tips 
Glöm inte att låta det vara tänt där hemma om du är borta från ditt hem, då skymmningen faller, nu 
under den här mörka perioden. De flesta stölderna begås under dagtid i dom bostäder som är 
nedsläckta. Oktober, November och December är de månader på året,som det begås mest 
bostadsinbrott. 
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Sundbyberg stad – Förrådsinbrott september 2017 

 

Förrådsinbrott  
Tulegatan, Götgatan,.  

 

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 september 2017

 
Stulna cyklar 
Sextiotre stulna cyklar i september 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 10 oktober 2017 (undre kartbilden) 

är hittills 325 stycken.  
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Sundbybergs stad - Stöld ur eller från bil, totalt 18 brott under  

september 2017 

 
 

 

Försök till biltillgrepp:  
------- 

 

Fullbordat biltillgrepp: 
Olovsvägen 2 ggr, Hamngatan, Ursviksvägen 2 ggr, Örsvängen, .   

 

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

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa   1 (3)  

 Försök till inbrott villa   0 (0)  

 Inbrott i lägenhet   6 (11)  

 Försök till inbrott i lägenhet   2 (0)  

 Stöld i källare/vind   2 (9)  

 stöld utan inbrott i källare/vind   0 (0)  

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    0 (1)  

 Fullbordat biltillgrepp    6 (3)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)   43 (29)  

 Stöld av motorcykel:    2 (9)  

 Stöld av moped:    4 (4)  

 Stöld av cykel:   63 (55)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   0 (2)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 1 (1)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

 

Väskryckning 
------ 

Stöldbrott mot äldre i bostad 
------- 

Fickstöld 
Sturegatan. 
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NOS-utbildning för hundägare blir den 17 och 19 oktober. 

Du som har hund i grannsamverkan och är ute och rastar hunden varje dag, flera gånger om dagen. 

Du är välkommen att anmäla dig till ett av utbildningstillfällena. 

Det jag behöver veta är: Ditt namn, telefonnummer och grannsamverkansförening samt vilket av da-

tumen du vill gå. 

Utbildningen sker på polisstationen i Solna, Sundbybergsvägen 15. Vi börjar kl 18.30 till senast kl 

20.30. Inga hundar ska vara med. De skäller bara ut föredragshållaren och förstör ”lektionen”.  

Ingen kommer in oanmäld eftersom polisstationen är ett skyddsobjekt. Välkommen att anmäla dig till: 

kerstin-e.malm@polisen.se  

 

 

Nyinvigning av Storskogstorget. Polisen var där med grannsamverkanstema. 

 
Stor invigning av Storskogstorget i Sundbyberg vid tunnelbana Näckrosen lördagen den 23 september.  Invig-

ningstalade gjorde kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson för förväntansfulla åskådare som ville se vad 

som fanns under  det röda skynket. 

mailto:kerstin-e.malm@polisen.se
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Under avtäckningen fanns dessa näckrosor som nu står på Storskogstorget. Landskapsarktitekt och 

konstnär Helena Eriksson, stående i mitten har skapat konsten. 

 

 
Polisens informationsbord med Grannsamverkan, men även NOS. En väldigt kunnig ”stab” hade ställt 

upp med polisvolontärer och extra hjälp av kontaktombud för grannsamverkan från Stora Ursviks 

grannsamverkansförening. En tävling med frågor om grannsamverkan fanns. Lockade alla att delta 

gjorde priserna man kunde vinna. Rätta svar fann man i broschyrerna. 
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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

