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          Grannsamverkansinformation, september 2020, Område Ekerö 

             

Hejsan!      

 

Här kommer en grannsamverkansrapport gällande sommaren 2020. 

 

 

Villainbrotten under sommaren 2020 i Ekerö har inte varit fler än vad som kan anses 

vara normalt och ofrånkomligt, d.v.s ett par inbrott i månaden.  Inbrotten i hela lokal-

polisområdet har varit få till antal under sommaren. Även i hela Stockholms län har 

inbrotten fortsatt att vara få till antal, trots sommarmånaderna.  

Området i Ekerö tätort samt Närlunda har haft flest villainbrott under sommaren 

2020.  

 

Fortfarande begränsas rörligheten mellan länder av Coronapandemin. Brottsnätverk 

från öst har inte kommit till Sverige som tidigare för att utföra stöldbrottslighet som 

inbrott/stöld i/ur bostad samt bilrelaterade brott, ex stöld av BMW rattar/airbag.  

  

Inbrott i villa sker vanligen genom att bryta upp altandörr, byta upp fönster eller 

krossa fönster för att kunna öppna detsamma. Inbrott sker även där gärningsmannen 

klättrar upp via altanen och bryter sig in via altandörren på övervåningen. Modus i 

Bromma/Vällingby.   

Var fortsatt vaksamma på om någon lagt saker på tomten/brevlådan, framför dörren, 

Pinnar eller stenar på sopkärlet. Om detta inte flyttas/tas bort är det ett tecken på att 

ingen är hemma. Titta till varandras entréer. 

Stölder av olika slag förekommer fortfarande av lösa tillhörigheter som kan stjälas 

från tomter. Alltifrån gräsklippare, däck, grillar mm har stulits, även ur förråd.  

 

Lägenhetsinbrotten är mycket få (förekommer nästan inte) i Ekerö. Antal hushåll i 

lägenheter är mycket färre i antal än villa/radhus som finns i Ekerö.  

 

 

Bildelsstölderna har minskat i Ekerö under sommaren. Se statistiken. Endast 2 st 

bilar har drabbats av att multimediasystem har stulits denna period.   

Inbrott i bil sker även där stölder av olika tillhörigheter som ryggsäckar, väskor, dato-

rer, m.m. stjäls. 

Inbrott sker fortfarande från/i/ur företagsbilar där man stjäl verktyg från hantverkare. 

Dessa förvarar dyrare proffsverktyg i sina bilar vilket gör det extra  

lönsamt. Det har även blivit populärt att stjäla takboxar. Vissa med innehåll som ski-

dor och annan sportutrustning.   

Dieselstölder förekommer från tankar, arbetsfordon. 

 

 

 

Forts! 
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Stölder ur/av/i båt samt stöld av båtmotorer är mer förekommande på Ekerö än i 

granndistrikten. Mest utsatta är båtar på privata bryggor som saknar belysning, natt-

bevakning. Större båtklubbar med vakter och många båtägare i hamnen klarar sig 

mycket bättre.   

Ökning av dessa brott har som förväntat skett under sommarmånaderna. Juni blev en 

månad med flest stölder. Stölderna sker över hela Ekerö. Mest utsatta har bryg-

gor/hamnar runt Drottningholm varit.  

 

Ekerö har fler trafikolyckor/viltolyckor än andra län som har samma närhet till stor-

staden. 

Även trafikrelaterade brott, fortkörningar, dåligt körbeteende och rattfylleri är en pro-

blematik som sticker ut i Ekerö.   

 

I övrigt är klotter och skadegörelse och övriga stölder av alla de slag, exempelvis 

cykelstölder, mängdbrott som förekommer mycket i Ekerö. 

 

 

 

 

 
STATISTIK (hämtad ur polisens anmälningssystem (RAR) 

Bostadsbrott Juni Juli Augusti -22 sept 

Inbrott villa    3 3 4 1 

Försök inbrott i villa     0 1 0 1 

Inbrott i lägenhet      0 0 0 0 

Försök inbrott lgh 0 0 0 0 

Stöld i/ur bil    8 5 11 7 

Övriga brott     

Stöld av båt/motorer 

+ lös/fast utrustning 

37 7 

 

19 13 

 

 

 

 

 
Brottsförebyggande tips båt. 

Båtmotorer blir mkt svårsålda om man monterar bort motorkåpan när båten lämnas 

vid bryggan.  Täck motorn (tyg/plastöverdrag) på annat sätt istället.  På vinter ska 

motorkåpan och propellrar tas med hem. 

Självklar låsning av båt o motor enl klass3 - godkända lås. Ändå bättre med klass 4 

eller 5. 

Rörelsevakt med belysning avskräcker. Att montera in GPS med spårningsfunktion i 

motorn är mkt bra. Märkning med Secumark samt startstopp är försvårande för tjuven 

 

 

 

 

Forts! 

 

 



   

OMRÅDE EKERÖ 

 

 
 
 

 

 

 

Postadress 

162 65  VÄLLINGBY 

 

 

Besöksadress 

Pajalagatan 46 

Telefon 

114 14 
 

E-post 

Registrator.stockholm@polisen.se  

www.polisen.se/stockholms_lan 

 

 

BROTTSFÖREBYGGANDE TIPS I VARDAGEN.  

 
Ta del av följande brottsförebyggande tips i vardagen.  

(4:e minikravet att ta del av för deltagande i grannsamverkan) 

 

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se be-

bodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet funge-

rar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-

/radhusområden eller i flerfamiljshus: 

  

 Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktom-

budet om ni är borta mer än några dagar). 

 Använd gärna ”Grannlappen” där det framgår var ni kan nås om det 

behövs. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet 

och bara när det är mörkt ute.  

 Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet.  

 Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och 

altandörrar.  

 Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in pos-

ten om den sticker ut. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, 

där tjuven inte kan se om den innehåller post.  

 Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i 

snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på 

infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre 

bortavaro.  

 Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och 

parkera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut.  

 Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fast-

låsta, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller 

bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.  

 Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. 

olåsta på uteplatsen.  

 Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nä-

tet när du reser bort. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala 

medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg 

att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter 

m fl).  

 Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de 

smartaste gömställen kan avslöjas. 

 

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. 

Leksaker, tvätt på tvättlina (sommarsäsongen) och disk på diskbänken är bra 

tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste 

dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag. 
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Ytterligare allmänna tips  
Brytskena SECUSTRIP.  

Sök på Google. Mycket effektivt sätt att hindra tjuven från att bryta mellan 

dörr/dörrblad, fönster/fönsterkarm. 

Finns hos de flesta auktoriserade låssmeder. Kostnad ca 600-800 kr/st. 

 

Förvara INTE bilnycklar, plånbok i hallen, i jacka eller i handväskan. Många familjer 

i Västerort har blivit av med familjebilen efter inbrott. Även på natten har personer 

brutit sig in för att ta familjens bil. Detta har sedan upptäckts på morgonen när famil-

jen vaknar och bilen är borta. 

 

Grannsamverkan 

 
I hela lokalpolisområdet (Ekerö, Bromma, Hässelby/Vällingby) finns över  

500 st kontaktpersoner.  
Enligt Stöldskyddsföreningen minskar risken för inbrott med 36% om man har en 

aktiv grannsamverkan. 

 

 
Grannstöd (gäller Bromma och Vällingby) 

Grannstödjarna rullar på som vanligt. 

Grannstödsverksamheten bygger på frivilliga deltagare under ledning av lokal polis. 

Dessa patrullerar bostadsområden i egen skyltad grannstödsbil huvudsakligen under 

vardagar på dagtid i Bromma och Vällingby. 

Grannstöd Bromma. 

Se http://grannstodbromma.se/ 

Grannstöd Vällingby 

Se http://grannstodhv.se/ 

Länk: Detta är grannstöd 

 

NYA FÖRARE SÖKES.  Kontakta gärna ansvarig i respektive förening 

för mer info. Se kontaktinfo på respektive hemsida. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

http://grannstodbromma.se/
http://grannstodhv.se/
http://www.polisen.se/volontar
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Kontaktuppgifter  
samverkansansvariga i Bromma, Ekerö, Vällingby 

   

 

Kommunpolis Ekerö, Anna Freij 

 

Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan, grannstöd 

Ekerö, Bromma , Hässelby-Vällingby 

Inspektör Hans Kempe 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Övriga kontaktuppgifter 
  

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

i ditt närpolisområde 

 

112 

 

 

010-56 902 21 

Under pågående brott eller i annan akut situation 

 

 

Tipstelefon (iakttagelser gällande inbrott) 

 

 

 

 

 

 

 

 
KLART SLUT!  


