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   Grannsamverkan 
När man blir akut sjuk då ringer man till en bilmekaniker, eller 

när man har hittat något som någon har tappat, då ringer man fastighetsägaren, eller 

när man ska köpa kläder så går man till bageriet …… 

nej naturligtvis gör man i ovanstående fall inte så, men: 

när man ser ett pågående inbrott, att en gärningsman står och bryter sönder en dörr, 
ja då ringer man till någon bekant eller någon närstående. Då ringer man inte 112 !?  

det är för läskigt.  

Tyvärr har det visat sig allt som ofta, att det är så, som många agerar. Innan polisen 
till sist får kännedom om inbrottet, så har tiden runnit iväg och tjuven är borta från 
inbrottsplatsen för länge sen 

Hallå, det är polisen som utreder brott och ju fortare vi får ett samtal från vittnen 
som ser pågående brott, desto bättre möjligheter har polisen att få bra 
ingångsvärden och den fortsatta utredningen blir desto bättre och förhoppningsvis 
med en fällande dom i slutändan.  

Nu säger jag det igen: Din pusselbit är viktig! Ring 112 vid pågående brott. Var 
inte rädd att ringa polisen, vi hjälper dig med vad du vill säga, och vi är så 
tacksamma. Glöm inte det. 

 

Vittne ringde kontaktombud och sen 112 ”i grevens tid” 

På förekommen anledning skriver jag detta då företeelsen har upprepat sig återigen. 
Det var för ett par veckor tillbaka på en plats i Solna. Ett vittne fick se en person som 
stod och klippte sönder den innätade väggen till ett bilgarage. Hon ringde då till 
huvudkontaktombudet i grannsamverkan Kjell Bothén som svarade ute i skärgården 
på sin mobil. Ring 112, sade han till kvinnan, vilket hon då gjorde. Hko Kjell ringde 
även han 112. En polispatrull får omgående jobbet. Kjells båda söner fick också reda 
på det pågående brottet. De var hemma och kunde springa iväg till det aktuella 
garaget, där gärningsmannen fortfarande fanns i närheten. 

Polispatrullen anländde till platsen och en polisaspirant samt en ordinarie polis 
hoppade ur polisbilen och närmade sig stället där nätet var sönderbrutet. 
Gärningsmannen fanns inte kvar. Samtidigt startade en bil i närheten. Det var 
gärningsmannen som försökte undkomma. Den tredje polisen som körde satt kvar i 
polisbilen och stoppade då bilen med gärningsmannen som greps.  

Tack vare snabbt agerande av alla,lyckades brottet klaras upp. Det första vittnet, 
trots att hon ringde hko Kjell Bothén först, samt att han och hans söner agerade 
snabbt och föredömligt kunde gärningsmannen gripas på plats. Bra jobbat,säger vi. 
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Polisen grep cykeltjuv efter att vittne ringt 112 direkt. 

Huvudkontaktombudet Magnus Ludin  i grannsamverkansföreningen Brf Drömlyan 2 i 
Sundbyberg, ringde 112 och berättade vad han stod och bevittnade. 

Det var vid Solna centrum då Magnus gick förbi en kille som stod vid en cykel. De 
fick ögonkontakt, och killen frågade först Magnus om det var hans cykel. Magnus 
svarade nej och passerade förbi killen som stod bredvid en cykel. Magnus såg sedan 
att killen bröt sönder låset och började gå iväg med cykeln. Magnus hade då redan 
ringt 112 och kunde för personalen på ledningscentralen berätta hur killen såg ut och 
vilket håll han gick iväg. Magnus spanade på behörigt avstånd så att inga misstankar 
skulle väckas. Han blev dock kvar vid busstationen och kunde se på håll. Han 
behövde inte stå där så länge förrän en polisbil kom med gärningsmannen, som var 
gripen och satt i baksätet.Identifiering av den gripne gjordes och en vittnesberättelse 
togs upp av patrullen. Bra jobbat igen. 

 

I skymmningsljuset innan lamporna tänds därhemma….. 

Nu börjar den mörka årstiden då de flesta bostadsinbrott begås. I Solna är ökningen 
mer än i Sundbyberg. Från den 1 till den 21 september, så långt vi kunnat mäta 
denna månad har elva (11) bostadsinbrott begåtts. Samma period i år under augusti 
var det sju (7) stycken. Motsvarande period förra året under september var det fem 
(5) inbrott. 

Var lite extra vaksamma nu under höstmånaderna. Be de grannar i er grannsam-
verkansförening, som finns kvar hemma under dagtid, att vara extra uppmärksamma 
på människor eller bilar som rör sig i ert bostadsområde. Tveka inte att ringa då 
magkänslan säger att det är något som inte stämmer. Ring då 112. Ta kontakt med 
de grannar som är ute och rastar sina hundar i området, att skriva upp till exempel 
registreringsnummer, eller ta en bild om det kan ske utan att det uppmärksammas av 
en eventuell gärningsman. Tänk på din säkerhet först. 

 

För att vi ska kunna minska bostadsinbrotten, måste tillfällena till inbrott minska. 
Polisen har inte den blekaste chans att göra detta ensam, vi måste hjälpas åt, om det 
ska bli något resultat åt det positiva hållet. Din pusselbit är viktig. 

Ibland finns det sådant man har sett som det inte brådskar med. Då kan man, om 
man inte vill ringa 11414, istället sätta sig vid datorn och maila in ett tips till oss. Här 
är länken som du går in på: 

https://polisen.se/Kontakta-oss//kontaktformular/Kontaktformular-region-Stockholm/ 

 

 

 

https://polisen.se/Kontakta
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Solna stad - En titt i backspegeln – Bostadsrelaterade brott under hösten 
2016 (okt – dec 

 

 

Försök till bostadsinbrott: 
19 försök till inbrott i bostad 

Bostadsinbrott: 
87 inbrott i bostad  

 

Det är naturligtvis svårt att förutspå var inbrotten kommer att ske, men vi kan lita på 
statistiken och se att inbrotten ökar på hösten och med rådande trend kan vi förvänta 
oss betydligt fler inbrott under hösten 2017 om vi inte gör något redan nu. 
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Solna stad - Bostadsrelaterade brott, fullbordade/försök under  
augusti 2017 

 

Försök till bostadsinbrott: 
En åtkomstskyddad, Okänd plats i Solna, Hallgatan, Hagalundsgatan,Hannebergsgatan 2ggr, 
Bagartorpsringen. 

Bostadsinbrott:  
Ankdammsgatn 2 ggr, Hallgatan, Drottning Kristinas Esplanad, Västra Vägen, Aspstigen 2 ggr, 
Kristinellundsvägen, Hagalundsgatan, Jonstorpsvägen, Råsundavägen, Fyrgränd 2, Ängkärrsgatan, 
Carl Malmstens väg, Erik Sandbergs gata. 
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Solna stad - Förrådsinbrott under augusti 2017 
 

 

 Förrådsinbrott under augusti var 10 stycken.  

 

Förrådsinbrott har skett på följande adresser:                 
Bagartorpsringen 2 ggr, Hagalundsgatan 2 ggr, Kyrkbacken, Gunnarbovägen 2 ggr, Ankdammsgatan, Fram-

näsbacken Näckrosvägen. 

 

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 augusti 2017.  
 

 

Totalt har 94 cyklar stulits i Solna, under augusti 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, augusti 2017.   
  

 

Teckenförklaring: 

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

  

Försök till biltillgrepp:  
S:t Ansgars väg, Evenemangsgatan, Erik Sandbergs gata. 

Fullbordat biltillgrepp:  
Armégatan, Virebergsvägen, Bollgatam, Framnäsgatan, Vallgatan. 

 

Stöld ur bil: 47 brott, se kartan ovan. 

 



 

 

  

GRANNSAMVERKAN LOKALPOLISEN SOLNA • MÅNADSBREV SEPTEMBER 2017 

 

 

 

Solna stad - statistik augusti 2017 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa    0 (2)  

 Försök till inbrott villa    0 (0)  

 Inbrott i lägenhet    15(6)  

 Försök till inbrott i lägenhet    7 (1)  

 Stöld i källare/vind    9 (13)  

 stöld utan inbrott i källare/vind    1 (5)   

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    3 (2)  

 Fullbordat biltillgrepp    5 (13)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)    47 (58)  

 Stöld av motorcykel:    11 (11)  

 Stöld av moped:     7 (15)  

 Stöld av cykel:    94 (108)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   1 (1)  

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

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 0 (2)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

 

 

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

Stöld i bostad hos äldre: 
Göran Perssons väg, Nybodagatan, Virebergsvägen. 

Fickstöld, stöld av persedel någon bär med sig på allmän plats. 
Kolonnvägen. 
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Sundbybergs stad – En titt i backspegeln – Bostadsrelaterade brott 
under hösten 2016 (okt – dec) 

 

 

Försök till bostadsinbrott: 
6 försök till inbrott i bostad 

Bostadsinbrott: 
44 inbrott i bostad 

 

Det är naturligtvis svårt att förutspå var inbrotten kommer att ske, men vi kan lita på 
statistiken och se att inbrotten ökar på hösten och med rådande trend kan vi förvänta 
oss betydligt fler inbrott under hösten 2017 om vi inte gör något redan nu. 
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Sundbybergs stad – bostadsinbrott i augusti 2017 

 

Bostadsinbrott:  
Skidbacken, Rissneleden, Skvadronsbacken, Ridvägen, Tulegatan, Starrbäcksgatan, Valkyriavägen, 
Vegagatan, Pjäsbacken, Majeldsvägen. 

Försök till inbrott 
Gökvägen, Humblegatan, Rissneleden, Skvadronsbacken, Rosengatan, Skidbacken. 
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Sundbyberg stad – Förrådsinbrott augusti 2017 

 

Förrådsinbrott  
Skvadronsbacken, Oxenstiernas Allé, Gjuteribacken.  

 

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 augusti 2017

 
 

Stulna cyklar 
Femtiofyra stulna cyklar i augusti månad. I det område som syns på kartbilden och där koncentration-

en 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 15 september 2017 (undre kartbilden) 

är hittills 276 stycken.  
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Sundbybergs stad - Stöld ur eller från bil, totalt 18 brott under  

augusti 2017 

 
 

 

Försök till biltillgrepp:  
Bergaliden. 

Fullbordat biltillgrepp: 
Landsvägen, Ursviksvägen 2 ggr, Ryttmästarvägen, Friluftsvägen, Skidbacken.   

 

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

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa   0 (4)  

 Försök till inbrott villa   1 (0)  

 Inbrott i lägenhet   10 (9)  

 Försök till inbrott i lägenhet   5 (0)  

 Stöld i källare/vind   2 (4)  

 stöld utan inbrott i källare/vind   1 (0)  

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    1 (3)  

 Fullbordat biltillgrepp    5 (2)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)   18 (35)  

 Stöld av motorcykel:    4 (1)  

 Stöld av moped:    4 (5)  

 Stöld av cykel:   54 (53)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   1 (3)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 0 (3)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

 

Väskryckning 
------ 

Stöldbrott mot äldre i bostad 
Vasagatan. 

 

Fickstöld 
Järnvägsgatan, Tulegatan 2 ggr. 
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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 datumen 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  

 

 

 
 

Under hösten så har LPO Solna påbörjat Trygghetslöpningar. Det innebär att vi i god 
tid innan meddelar på vår Facebook-sida när och var vi kommer springa iklädda våra 
gul/gröna varselväster.  Alla som vill är sedan välkomna att springa med oss. De 2 
senaste veckorna har vi sprungit i motionsspåren i Ursvik vilket vi upplever uppskat-
tats av andra motionärer. Framöver så kommer vi springa på andra platser också. 

 

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

