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Kyrkoklenoder kom hem med hjälp av märk-

DNA  
 
Då polisen stoppade en bil i Bromma i västra Stockholm i våras, 

hittade polis-patrullen en mängd misstänkt stöldgods i bakluckan 

på bilen.  

Med DNA- märkta ägodelar kan stöldgods identifieras genom att 

belysas med UV-ljus. Vid avrapportering på polisstationen belystes 

det misstänkta stöld-godset, ett flertal kyrkoföremål, med UV-ljus.  

Ett par föremål visade sig vara stöldskyddsmärkta med märk-DNA 

och kunde därför spåras till en kyrka i Märsta norr om Stockholm. 

Samma kyrka hade i mitten av februari anmält stöld av flera före-

mål.  

För några år sedan deltog kyrkan i ett säkerhetsprojekt då de 

märkte upp sina ovärderliga föremål i kyrkan med märk-DNA be-

rättar säger Susanne Hedman Petersson, kanslichef vid Svenska 

kyrkan i Märsta.  

När vi fick samtal från polisen om att de eventuellt har hittat våra 

saker blev vi glada. Det kändes riktigt bra att få det beskedet och 

kändes professionellt han-terat från polisens sida, berättar Susanne. 

Vi har självklart haft hopp om att få tillbaka sakerna men inte att 

det skulle ske så snabbt.  

Ulf Malmqvist, projektledare för märk-DNA i polisregion Stock-

holm, tror att polisen kommer hitta fler föremål eller stöldgods som 

kommer tillbaka till sina ägare med hjälp av märk-DNA.  

– Ju fler som använder stöldskyddsmärkningen och dokumenterar 

sina föremål ökar våra möjligheter att på ett lättare sätt identifiera 

ägarna till det stöldgods vi påträffar, säger han. Källa: 

www.polise.se  

Märk-DNA  

Märk-DNA är en stöldskyddsmärkning framställt på syntetiskt sätt. 

Den färg-lösa vätskan, som penslas på värdesaker, blir osynlig för 

blotta ögat men fram-träder i fluorescerande färger under UV-ljus. 

Varje stöldskyddskit har en unik formel och kan därför spåras av 

polisen.  
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Mer info på webben:  

SmartWater – www.eurosafe.se  

SmartDNA - http://www.safesolution.se  

SelectaDNA - http://safegruppen.se 
 

 

 

 

 

Lokalpolisområde Hässelby - Väl-

lingby informerar: 

STATISTIK (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssystem) 

 

Bostadsbrott April 2015 Maj 2015 

 Inbrott Försök Inbrott Försök 

Vällingby – villa 1(6) 0(0) 0(0) 1(0) 

Vällingby – lägenhet 2(4) 2(1) 3(0) 0(1) 

Hässelby – villa 1(2) 0(1) 1(2) 0(2) 

Hässelby- lägenhet 4(3) 1(1) 8(0) 2(1) 

Spånga (delen som tillhör polisområdet) 1(0) 0(1) 2(0) 1(0) 
(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 
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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. 

 

 

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 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/volontar
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Gilla oss gärna på Facebook, vi skriver om små vardagliga händelser, trafik-

kontroller och sådant som rör vårt lokalpolisområde : polisen Häs-

selby/Vällingby Näpo. 

 

 

 

 

Övrigt: 

 Läs gärna bilagan; Tips och Råd för en trygg sommar 

 

 

 Gå gärna in på polisen.se, välj fliken sociala medier, leta därefter upp 

Facebook Polisen Bedrägeri. Där finns många bra tips på hur man 

skyddar sig mot allehanda bedrägerier som drabbar så många nu för ti-

den. 

 

 

 

Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Hässelby-Vällingby 
  

Tf. Lokalpolisområdeschef 

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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