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Västerortspolisen informerar: 

Tips och råd inför julhandeln 

Julen står för dörren och årets julhandel är redan i full gång. Många människor 
är rörelse i jakt på fina presenter men i all trängsel finns det även ficktjuvar.  

Förvara plånbok och ditt bankkort svåråtkomligt och dölj koden när du tar ut 
pengar i bankomaten eller handlar i butiken. 
 

Låt inte kvittot ligga kvar i påsen tillsammans med julklappen. Om tjuven tar 
påsen kan de enkelt lösa in varan mot kontanter. 

 
Det är enkelt och smidigt att handla julklappar över Internet men du bör vara 
extra vaksam.   

För att inte utsättas för brott när du handlar på internet är det viktigt att an-
vända 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 kortfö-
retaget 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. 
 
Har du tänkt resa bort över julen? 

Prata med de som du har förtroende för och be dem titta till ditt hem när du är 
inte hemma. Låt dem även ta hand om posten, för att minimera risken för 

bland annat identitetsstöld.  
 

 

Vi inom Västerorts polismästardistrikt önskar en riktigt  

God Jul och ett Gott Nytt Tryggt År 

 
 
Brottsstatistik i distriktet (hämtat ur RAR- Polisens anmälningssy stem) 

Bostadsrelaterade brott Oktober November 

Inbrott villa  44 (44) 39 (76) 

Försök till inbrott i villa 7 (15) 20 (19) 

Inbrott i lägenhet 49 (43) 57 (61) 

Försökt till inbrott i lägenhet  15 (20) 16 (23) 
 *(inom parantes) = samma månad förra året. 
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Närpolisen Hässelby - Vällingby 

informerar: 

STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssy stem) 

 

Bostadsbrott Oktober 2014 November 2014 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby – villa 1(5) 1(1) 1(10) 1(0) 

Vällingby – lägenhet 2(4) 0(1) 0(2) 1(0) 

Hässelby – villa 5(2) 2(3) 5(2) 2(2) 

Hässelby- lägenhet 5(4) 2(3) 1(1) 3(0) 

Spånga (delen som tillhör polisområdet) 1(0) 0(0) 1(2) 1(1) 
(inom parantes) = samma månad förra året. 
 

 

Om statistiken  

Varje inbrott och försök till inbrott är allvarliga brott då de kränker den per-
sonliga integriteten och tryggheten för såväl den drabbade och dennes grannar.  

 
FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ANNAN VERKSAMHET 

 
Grannsamverkan 

Inbrott i hemmet är kränkande för den 

som drabbas och det är ett allvarligt brott.  
 

Grannar och andra närboende kan också 
känna en ökad otrygghet. 

 
Därför uppmanar vi er aktiva grannsam-
verkare att prata med era grannar som inte 

är engagerade i detta brottsförebyggande 
arbete. Berätta om fördelarna med att 

samverka mot inbrott. 
 
Till er hjälp finns broschyren ”Detta är 

Grannsamverkan”.  
Broschyrer finns att hämta på polisstat-

ionen i Vällingby. (öppet alla vardagar 
mellan kl. 12-15).  

 

 
 
 
Det finns även information på 

Internet: 
www.samverkanmotbrott.se/ 

www.polisen.se 
 
 

Rekommendationer 

Skriv inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden samt 
märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. 

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

 
Enligt inbrottstatistiken sker de flesta av 

inbrotten dagtid då de flesta är på sina 
arbeten. 
Därför är Grannstödet med deras frivilliga 

en viktig aktör. Med bilen rör de sig mel-
lan olika bostadsområden för att obser-

vera och rapportera. Grannstödet är en 
viktig länk mellan boende och Polisen. 
 

Grannstöd söker både nya förare och även 
bisittare så boka gärna in en provrunda. 

 
Vill du bli en del av grannstöd och har 
möjlighet att ta en del pass kan du kon-

takta: 
 

Kontaktuppgifter Grannstöd: 
Bo Malmqvist, 0706- 96 06 13 
Bo Winnerby, 0733-12 15 70 

 

 

 
 

 

 

 
Grannstödsbilen (Foto: Polisen) 

 

 

Polisens Volontärer 

 

Polisens volontärer är en länk mellan Polisen och allmänheten. Volontärerna 
är viktiga, särskilt i den brottsförebyggande verksamheten. 
 

Intresserad? 

Du som är intresserad av att bli Polisens volontär kan anmäla ditt intresse via 

denna länk: 
www.polisen.se/volontar 
 
 

Facebook 

Gilla oss gärna på Facebook, vi skriver om små vardagliga händelser, trafik-
kontroller och sådant som rör vårt område, Polisen Hässelby/Vällingby Näpo 

 

 

Övrigt: 

 

 Nu inför de stundande helgerna kommer närpolisen tillsammans med 

polisens volontärer ha en brottsförebyggande insats i Vällingby C i 
syfte att öka tryggheten framförallt gällande stölder, ficktjuveri etc. 

http://www.polisen.se/volontar
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 Adventstid och juletid är ju som sagt var även de levande ljusens tid så 
tänk på att aldrig lämna ett brinnande ljus utan uppsikt. Kontrollera din 

brandvarnare. Brandsläckare och brandvarnare kanske kan vara ett jul-
klappstips? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Hässelby-Vällingby 
  

Närpolischef  
Peter Saarman 

010-56 305 96 
 

  

Liz Johansson 
Polisinspektör – brottsförebyggare 

010-56 306 36 

 
 
 
 
 
 
Övriga kontaktuppgifter 

  

114 14 Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer 
i ditt närpolisområde 
 

112 Under pågående brott eller i annan akut situation 
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