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Västerortspolisen informerar: 

Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar 

de första examensfesterna. Låt alla studenters hjärta klappa med friska slag 

och låt dem fira sin ljusnande framtid men försök att få dem att göra detta utan 

alkohol. 

 

Köp inte ut alkohol till dina eller andras ungdomar.  

 

Att langa alkohol till ungdomar är brottsligt och kan få oanade och obehagliga 

konsekvenser, såväl för den som langar men framförallt för den unge själv. 

Din langning kan påverka både ditt och andra barns liv för lång tid framöver. 

Merparten av alla våldsbrott sker, enligt brottsstatistiken, under alkoholpåver-

kan.  

 

För att hjälpa Polisen är det bra om fler nyktra vuxna på ett naturligt sätt kan 

röra sig i de miljöer där ungdomar firar skolavslutningarna, för att minska an-

talet våldsbrott och ordningsstörningar.  

 

Om du har uppgifter om langning av alkohol till unga uppskattar vi om du 

lämnar dina tips till polisen genom att ringa 114 14. 

 

Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsrelaterade brott Februari  Mars 

Inbrott villa/försök  15 (50) 16 (54) 

Försök till inbrott i villa 5 (18) 7 (14) 

Inbrott i lägenhet 77 (49) 46 (46) 

Försökt till inbrott i lägenhet 28 (21) 18 (35) 
 

Större delen av antalet lägenhetsinbrott under februari och mars månad har skett i Södra Järva.  

Bostadsinbrotten sker främst mellan 13.00- 20.00 och oftast med bryt på ytterdörrar med kofot 

eller dylikt och krossade fönster. 

 

Viktig kanal för dialog.  
Återkom gärna med synpunkter och annan relevant information till din närpo-

liskontakt. 
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Närpolisen Bromma informerar: 

 
STATISTIK (hämtad ur RAR-polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott Februari Mars 

Inbrott villa 6(13) 1(14) 

Försök till inbrott villa 1(7)  2(4) 

Inbrott i lägenhet 7(12)  10(13) 

Försök till inbrott i lägenhet 7(0) 2(8) 

Inbrott i kolonistugor 9(1) 7(2) 

Övriga brott   

Personrån  0(2) 2(5) 

Väskryckning 0(0) 0(1)  

Åldringsbrott 0(0) 3(5) 

Stöld inredning i bil 12(18) 12(2) 
(inom parantes) = samma månad förra året. 

 

Om statistiken - Tips och råd 

Personrån: 15-åring blir rånad på mobiltelefon och hörlurar. En man avstyr 

överfall av en flicka och blir i stället rånad på armbandsur och en större mängd 

kontanter.  

Åldringsbrott: Ett gäller försvunnen medicin och ett gäller saknad plånbok på 

sjukhus. Det tredje avser försvunna ringar. Den senare målsäganden har många 

olika personer från hemtjänsten till sin hjälp. 

Stöld inredning bil: Tillgripet gods är ratt, krockkudde, dyrare strålkastare 

och dylikt. Drabbade fordon är företrädesvis BMW, Audi och Mercedes. 

Tänk på att tömma bilen. Tjuven ser allt som intressant, speciellt om det är 

halvgömt. 

 

 
FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET 

 
Grannsamverkan 

Två utbildningstillfällen, gemensamma för hela Västerort, planeras. Nästa 

tillfälle kommer att gå av stapeln under tidig höst. Information kommer att 

sändas ut till dem som inte redan har utbildning. 

 

Det är viktigt att ni ser över de ställen en tjuv kan ta sig in. Känsliga punkter 

är entrédörrar, altandörrar och fönster (OBS även källarfönster) vad gäller 

villor. Trädgårdsmöbler har ofta förvandlats till inbrottsverktyg. Tänk på att 

låsa fast stegen. Det vore inte roligt att se sin egen stege lutad mot grannens 

uppbrutna fönster. 
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Beträffande lägenheter är ytterdörren oftast använd, men se även över bal-

kongdörrar. Vädringsfönster har visat sig trigga tjuvens intresse. 

 

Det finns även information på Internet: www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 

 

Grannstöd 

Det är skönt för våra grannstödjare att isen smält bort från våra gator. 

 

  

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se/


   

BROMMA 

NÄRPOLISOMRÅDE 

2013-04-11  

 

 

Postadress 

Sundbybergsvägen 15, 171 87 
Solna  

  

 

Besöksadress 

Tunnlandet 1 Brommaplan 
 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

polismyndigheten.stockholm@polisen.se 

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

 

Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Bromma 

   

 

Närpolischef  

Peter Gatby 

 

Sambandsansvarig Bromma 

Iréne Trantidis 

 

Månadsbrev 

Christina Casselholm 

 

 

010-56 30654 

 

 

010-56 30655 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 


