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Västerortspolisen informerar:
Har du tänkt resa bort över julen?
Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör det inte via sociala
medier. Då kan du lika gärna skicka en direkt inbjudan till tjuven.
Prata istället med de som du har förtroende för och be dem titta till ditt hem.
Du som har brevlåda bör be någon granne att ta hand om posten, för att minimera risken för bland annat identitetsstöld.
Att handla klappar
Julen står för dörren och årets julhandel är snart i full fart. Många människor
är rörelse i jakt på fina presenter men i all trängsel finns det de som vill ta dem
och dina värdesaker ifrån dig. Se upp för ficktjuvar!
Allt fler väljer att handla julklappar över nätet, i lugn och ro, men SE UPP!
Visst är det enkelt att handla på nätet men risken att bli lurad är stor.
För att inte utsättas för brott när du handlar på internet är det viktigt att använda säkra betaltjänster. Betala aldrig genom överföring eller i förskott till en
okänd privatperson. Ska du betala via kontokort bör du använda ett som inte är
kopplat till ditt lönekonto. Det bästa är att ha ett kort där fakturan från kortföretaget går att bestrida i efterhand.
Låt dig inte heller luras av erbjudanden som känns att de verkar för bra för att
vara sanna. Din magkänsla har oftast rätt.
Vi inom Västerort polismästardistrikt önskar en riktigt
God Jul och Gott Nytt År
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem)
Bostadsrelaterade brott
Oktober*
Inbrott villa
44 (49)
Försök till inbrott i villa
15(21)
Inbrott i lägenhet
43(77)
Försökt till inbrott i lägenhet
20(32)

November
76 (58)
19 (19)
61 (85)
23 (35)

*(inom parantes) = samma månad förra året.

De allra flesta av inbrotten sker dagtid och eftersom mörkret dominerar årstiden är det extra
viktigt att vara på sin vakt. Inbrott i villa står för den stora ökningen där inbrott i Bromma
dominerar.
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BROMMA
NÄRPOLISOMRÅDE

Närpolisen Bromma informerar:
STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem)
Bostadsbrott
Inbrott villa
Försök till inbrott villa
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i lägenhet
Inbrott i kolonistugor
Övriga brott
Personrån
Väskryckning
Åldringsbrott
Cykelstölder

Oktober
21(13)
4(4)
4(10)
2(2)
10(0)

November
21(17)
9(5)
11(4)
1(0)
0(1)

6(6)
1(1)
2(9)
72(35)

2(2)
1(0)
3(7)
25(16)

(inom parantes) = samma månad förra året.

Om statistiken – Tips och råd
Åldringsbrotten som anmälts gäller okända personer som lurat sig in hos
åldringar under förevändning att de kom från hemtjänsten. Åldringarna sa sig
inte behöva hemtjänst och efter en liten stund har de okända gått. Det har
sedan saknats gods. Vi måste pränta in i våra äldre släktingar och vänner att
ALDRIG släppa in någon som man inte i förväg stämt träff med.
Vi har kunnat se att det vid inbrott varit bristfälligt skalskydd. Detta gäller
fönster och altandörrar.
Var observant! Ser ni något ni tycker verkar skumt: Ring Polisen! Det är helt
ok att fråga okända om ni kan hjälpa dem med något, t ex vem de söker eller
liknande. Försök att memorera signalement. Det kan vara till hjälp om inbrott
senare skett.
Tiden fram till Jul är ficktjuvarnas bästa tid. Ha koll på era plånböcker.
Förvara dem inte i väska på ryggen, ej heller i öppen väska. Skydda koden vid
bankomaten.
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FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET
Grannsamverkan
Det finns ytterligare information på Internet: www.samverkanmotbrott.se
och www.polisen.se

Grannstöd
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna

Tunnlandet 1 Brommaplan

114 14

polismyndigheten.stockholm@polisen.se
www.polisen.se/stockholms_lan

BROMMA
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Stadsdelen kommer att genomföra en trygghetsvandring i Stora Mossen den
27 november kl 17.00.

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna

Tunnlandet 1 Brommaplan

114 14

polismyndigheten.stockholm@polisen.se
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Kontaktuppgifter
samverkansansvariga i Bromma
Sambandsansvarig Bromma
Iréne Trantidis

010-56 30655

Månadsbrev
Christina Casselholm

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Sundbybergsvägen 15, 171 87
Solna

Tunnlandet 1 Brommaplan

114 14

polismyndigheten.stockholm@polisen.se
www.polisen.se/stockholms_lan

