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Kontaktuppgifter: 
 Polisen.se, sök Polisen Vällingby 
 lpo-vallingby.kansli@polisen.se  
 114 14, Ange Polisen i Vällingby 

Grannsamverkansinformation – allmän information 
Det är Polisen i Vällingby som är ansvarig att skicka ut information kring 
grannsamverkan till medborgarna i ditt område. Du kommer att erhålla ett 
informationsbrev ca en gång i kvartalet där information som är aktuell för ditt område 
kommer att tas upp. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på någon av 
våra kontaktvägar (se kontaktuppgifter uppe till höger). Vi finns även på Instagram 
och Facebook där du kan hitta information om vad vi arbetar med i Lokalpolisområde 
Vällingby. Sök där på Polisen Vällingby.  
 

Brottsförebyggande information 
Vad kan du och dina grannar hjälpa varandra med om någon är bortrest: 

 Informera dina närmaste grannar om du reser bort och hjälp varandra att 
hålla koll på varandras bostäder och se över om något verkar annorlunda. 

 Om du är bortrest på vinterhalvåret. Då kan du be en granne hjälpa dig att 
borsta/skotta utanför huset om det varit snöfall samt trampa upp spår.  

 Be en granne tömma din brevlåda eller putta in post som sticker ut samt 
slänga en del av sina sopor i din soptunna. 
 

Vad kan du göra för att säkra din bostad så gott det går: 
 Använd timers på lampor så de tänds och släcks och ser bebott ut.  
 Även radion kan gå på timer så att det är ljud utåt om någon går förbi. 
 Belysning utomhus som har rörelsevakt är bra då det lyser upp om någon går 

på tomten.  
 Installera en låsbar brevlåda så att ingen kan se om det finns post i brevlådan.  
 För att försvåra för tjuven bör du förvara dina trädgårdsredskap och stegar in-

omhus, i låst förråd eller fastlåsta. Dessa kan annars tjuven använda för att 
krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.  

 Plocka undan stöldbegärliga maskiner, möbler, grillar etc. eller lås fast dem.  
 Lämna aldrig information på sociala medier eller telefonsvarare om att du är 

bortrest.  
 Lås alltid dörrar och fönster. Även om du bara går ut en kort sväng. 
 Lämna aldrig några nycklar utomhus för t.ex. hantverkare och liknande. 
 Undvik att förvara bilnycklar och plånbok i hallen.  
 Ett tips kan vara att installera brytskena på dörr och fönster. Detta hindrar tju-

ven från att kunna bryta upp dessa. 
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Brottsinformation  
Vi ser att villainbrotten har gått upp, 7 st mot 4 st under kvartal 1, 2022. Det var inga 
lägenhetsinbrott under kvartal 1, 2022 medan det har varit 1 inbrott nu under kvartal 
2. 
 
Tyvärr fortsätter bildelsstölder/inbrotten i bil på Ekerö. Väsbyområdet och parkering-
arna samt garagen i Ekerö C är särskilt utsatta där det varit inbrott i bilar. Det har även 
varit katalysatorstölder från bilar där Toyota är mest utsatt. 
 
Bedrägeribrott förekommer där främst äldre, födda på 30-40 talet runt Ekerö tätort 
blivit uppringda av personer som uppger att de ringer från inkassobolag eller liknande 
modus. Bedragarna har påstått att de har obetalda skulder. Målsägarna har i vissa fall 
blivit lurade till att lämna ut bankuppgifter eller att föra över pengar till bedragarna. I 
vissa fall har det även kommit hem personer till målsägarnas hemadress och lurat till 
sig betalkort.  
 
Säsongen gör också att det har varit tillgrepp av båtar och båtmotorer från olika delar 
av Ekerö kommun. Det förekommer även stölder av robotgräsklippare med laddstat-
ioner från trädgårdar såsom samma period förra året. Detta sker främst på Ekerösidan 
från Nyckelby och i villaområdena längs vägen in mot Ekerö C. 
 
 
 
STATISTIK (hämtat ur HOBIT2) perioden visar Q2 (220401-220630) 
Bostadsinbrott April Maj Juni 
Inbrott i villa 3 2 2 
Försök till inbrott 
i villa 

1 0 0 

Inbrott i lägenhet 0 1 0 
Försök till inbrott 
i lägenhet 

0 0 0 

Stöld i/ur bil 11 7 10 
Övriga brott    
Stöld av båt/mo-
torer + lös/fast ut-
rustning 

3 15 4 
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Kartan visar fullbordade inbrott i villa under april-juni 2022. 
Totalt 7 anmälda brott. 
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Kartan visar inbrott/stöld i /ur bil under april-juni 2022. 
Totalt 28 anmälda brott. 

 
 
 
 
 

 
 


