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Flera inbrott i Gransätra 
Tyvärr måste vi rapportera att vi under loppet av en ganska kort tid drabbats av två inbrott. Det första 
inbrottet skedde mitt på dagen i en lägenhet på våningsplan 1, där tjuvarna bröt sig in genom dörren. Det 
andra inbrottet skedde i en lägenhet på markplanet där tjuvarna brutit upp det stora vardagsrumsfönstret.   
 
Genom vårt medlemskap i Skärholmens fastighetsägare har vi fått följande information från Polisen i 
Skärholmen: 
 
 

Bostadsinbrotten har under senare tid ökat i de södra förorterna. Detta tycker vi såklart är 
oacceptabelt. Distriktsledningen har beslutat att flertalet poliser i Söderort ska arbeta intensivt mot 
detta under den närmaste tiden. För att nå ett lyckat resultat mot problemet måste även boende, 
fastighetsskötare, nattvandrare mf.l. hjälpa oss med tips och iakttagelser  området. 
 
Det är vanligt att bostadsinbrotten begås dagtid. Var nyfikna, anteckna registreringsnummer och 
modell på bilar. Anteckna även klädsel och utseende på människor som inte verkar höra hemma i 
området. Kontakta Polisen så fort som möjligt (hellre en gång för mycket än en gång för lite). 
 
Tipstelefon dagtid - 08-401 23 29 
 
Vänliga hälsningar 
 

Skärholmens Poliskontor 
Polismyndigheten i Stockholms län 
Söderortspolisen 

 
 
 
Efter det första inbrottet på många år, som skedde under våren 2009, kallade styrelsen till ett 
informationsmöte och vi vill påminna om de tips på åtgärder som vi fick då.  
 
Relativt enkla och billiga åtgärder är t.ex att montera bort handtagen från fönstren, för 
att hindra tjuvar och banditer att komma in, även om de skulle krossa fönsterrutan. För 
altandörrar kan man montera s.k C-profil på dörrens utsida. C-profilen gör att det inte 
går att sätta in ett bräckjärn eller liknande i dörrspringan. C-profil, fönsterhakar och 
andra säkerhetsanordningar finns hos auktoriserade låssmeder.  
 
Den bistra verkligheten är dock att ovanstående åtgärder inte hade hjälpt i de fall som nu drabbat oss. 
För boende på markplanet är det en god idé att sätta upp en lampa som reagerar på rörelser och som 
tänds när någon går in på uteplatsen. Likaså är det klokt att ha en eller flera timrar, som sätter på och 
stänger av några lampor eller radion. Slutligen är den sociala kontrollen väldigt viktig. Informera gärna 
grannar när du åker bort. Be dem se till att inga tidningar sitter kvar i brevlådan, följ polisens råd här 
ovanför och håll koll på vem det är som rör sig i vårt område. 
 
 

 


