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Grannsamverkan i Globens 
Lokalpolisområde – januari  
 

Hej i snöyran alla grannsamverkare! 
Januari har passerat och vi ser att inbrotten fortsätter går ner i frekvens för andra året i rad. 

Januari är som bekant en riktigt dålig månad gällande inbrott jämför med tidigare år. 

Coronapandemin anses vara den bidragande faktorn till att antalet inbrott minskat.   

 

Blåljuskod i samverkan 
Har ni ovanstående dekal på er port? Om ja – vad bra! Om nej – så undrar ni kanske vad 

dekalen innebär? Blåljuskod är en hemlig portkod som enbart är till för Blåljuspersonal – 

Polis, Ambulans och Räddningstjänst. Det är otroligt ofta Blåljuspersonal fastnar nere i porten 

till ett bostadshus vid livshotande eller allvarliga händelser och inte kan komma in på grund 

av att det inte finns någon portkod och det kan ta tid innan man får kontakt med någon boende 

som kan öppna. Med Blåljuskod i ert bostadshus kan Blåljuspersonalen komma in i porten 

direkt.  
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Portkoden ordnas av respektive fastighet och ska inte ändras. Genom ett mail till 

registrator.stockholm@polisen.se anmäler ni er till projektet. I ämnesraden skriverer ni 

”Blåljuskod Globen” och i mailet anger ni er gatuadress samt aktuell kod. 

Hur vet Blåljuspersonal att ni har en blåljuskod? 

När ni skapat en blåljuskod kommer ni att få en dekal som man fäster på porten till sitt 

bostadshus. Då vet Blåljuspersonal att det finns en särskild kod och kan begära koden via 

interna kommunikationsmedel – det är alltså ingen kod som kan efterfrågas av en 

privatperson. 

Boende i Kärrtorp– se hit!  
Polisen kommer att tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och övriga aktörer 

genomföra en trygghetsvandring i ert område onsdagen den 17 februari 2021. Vi tittar då på 

specifika platser som skapar otrygghet i ert område. Det kan exempelvis vara en gata som 

saknar belysning. Vi går tillsammans och tittar på dessa platser och diskuterar åtgärder som 

kan vidtas för att öka tryggheten.  

 

Vi tar tacksamt emot önskemål om platser och det ni anser bör åtgärdas, mejla in era 

synpunkter senast den 14 februari, mejla dessa till oss på grannsamverkan.lpo-

globen@polisen.se eller till stadsdelsförvaltningen på skarpnack@stockholm.se. Med 

anledning av regeringens restriktioner kommer vi inte kunna bjuda in allmänheten att delta i 

trygghetsvandringen, desto viktigare då att ni mejlar oss platser som ni önskar att vi besöker. 

Notera att man är välkommen att delge specifika platser utan att själv medverka vid själva 

vandringen. 

 

Bostadsinbrottsanalys LPO Globen 
Detta dokument ger en övergripande bild på de bostadsinbrott som skedde i lokalpolisområde 

Globen under januari till september 2019 och 2020. Fokus ligger på att se ifall COVID-19 har 

haft en påverkan på brottsligheten. 

                               Antal anmälda bostadsinbrott 

 

År 

Fullbordat inbrott i 

villa/radhus 

Fullbordat 

inbrott i 

lägenhet 

Försök till 

inbrott i 

villa/radhus 

Försök till 

inbrott i 

lägenhet Totalt 

2019 13 21 1 11 46 

2020 7 21 4 7 39 

2021 4 7 1 4 16 
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Stadsdel Fullbordat Villa 
Fullbordat 
Lägenhet 

Försök Villa 
Försök 
lägenhet 

Totalt 

E-Å-V 0 2 1 3 6 

Skarpnäck 2 4 0 1 7 

Älvsjö 2 1 0 0 3 

 

 

TABELLER 

Nedan karta visar hur inbrotten och inbrottsförsöken har fördelat sig under januari månad 2020.  
 

Wormsövägen  

Luftskeppsgatan 

Arkadvägen  

Årstavägen 

Blåsutvägen  

Herrängsvägen  

Varmfrontsgatan  

Laxåvägen  

Västerängsvägen  

Slätbaksvägen 

Sköntorpsvägen 

Byälvsvägen 

Ljusnevägen 

Höganäsvägen 

Fyrskeppsvägen 

Grossistvägen 
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Tips 
Här nedan presenteras tips för att förhindra inbrott. Dessa är framtagna då det upptäcktes 

under analysen vara en stor anledning till att gärningspersonerna kunnat genomföra inbrotten i 

bostäderna. 

- Har man brevinkast bör man ha kåpan till låset stängd när man lämnar bostaden. 

- Tappar man bort/blir av med sin nyckel så rekommenderar vi att man byter lås. 

- Se över vad som står i anslutning till balkongen! Finns det soptunnor, stolar eller 

dylikt precis under balkongen kan de användas som verktyg för att ta sig upp på 

balkongerna. 

 

Övrigt 
Statistiken som redovisas är framtaget från antalet anmälda inbrott i polisområde Globen i 

brottskoderna: inbrott i radhus/villa och inbrott i lägenhet. Viktigt att ta i beaktning är att det 

kan saknas brott som felkodats/inte anmälts eller tillkommit brott som egentligen inte faller 

under rekvisiten för inbrott i bostad. Man får även ta i beaktning att vissa inbrott inte har ett 

konkret brottsdatum, oftast p.g.a. att ägare ej är hemma, och kan därmed sträcka sig över två 

månader. 
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Kom ihåg!  
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till platsen för 

teknisk undersökning. Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi komma 

och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis!  

 

Tack för ert samarbete! 

 

  


