
                     Nyhetsbrev nr 9 
                                         F r i v i l l i g s a m o r d n a r e n  v i d   

       Enskede-Årsta-Vantör BRÅ  och Farsta BRÅ 
 Den  25 juni  2008    Börje Alpsten mobil 070 743 00 05  e-post borje@alpsten.com 
____________________________________________________________________________________________ 
Vår Kontaktpolis  
Vår kontaktpolis Kerry Björkström har varit sjuk en längre tid, Nu är han åter i 
tjänst men på semester. Han återkommer måndagen den 14 juli. 

Under Kerrys semester tjänstgör Monica Oskarsson som vanligt. 

Du når henne på telefon 401 21 01 mellan kl. 09.00 – l6.00 måndag tom fredag.  

Jag vill påminna om att Kerrys mobilnr är 0762 403 401 med röstbrevlåda och 
han e-post kerrycop@hotmail.com . Han nås också på 401 21 01 – men inte 
under hans semester. 

Brottskartor  
Du får två brottskartor med sammanställningar för juni månad de första dagarna i juli. De avser som vanligt 
skadegörelse- och tillgreppsbrott resp våldsbrott i området för Enskede-Årsta-Vantör BRÅ och Farsta BRÅ. 
Den senare kartan avser även Skarpnäcksfältet. 

För juli kommer kartorna först i mitten av augusti. Polisinspektören Bruno Thoursie som framställer dessa kar-
tor har semester i juli. Tidigt i höst kommer vi som tidigare få kartor som avser de närmaste 14-dagarna.  

Närpolischefen i Farsta ber Dig att vara vaksam  
Närpolischefen Jonny Petersson säger 

- Du riskerar att få inbrott i Din bostad  under sommarmånaderna.  Men det går 
att minska risken. 

- De  s.k. åldringsbrotten ökar  – brott som riktar sig mot åldringar. 
Gärningsmännen tar deras kontanter och värdesaker efter deras besök vid en 
bankomat eller i en bank. De kommer in i åldringars bostäder genom att 
exempelvis  påstå att  de behöver tillgång till bostäderna i sitt arbete för 
fastighetsägaren – påståenden som åldringarna  accepterar. 

Hur anser Jonny Petersson att Du kan skydda Dig och Dina vänner mot bostadsinbrott?    
Här kommer hans råd. 

-  Sätt upp bilagda infoblad nr 12 2008 med råd för den som bor i ett flerbostadshus.  Sätt det i någon port eller 
på annat lämpligt ställe i Ditt område. Tala med Dina grannar om riskerna och hur Ni kan skydda Er. 

-  Bor Du i en villa eller ett radhus finner Du råd i bilagda infoblad nr 10 2008.  Det är också ett anslag som 
Du kan sätta upp på en anslagstavla eller på något annat lämpligt ställe inom Ditt område. Tala med Dina gran-
nar om risker och möjligheter att skydda Er.  

Vad anser polischefen om hur utsatta skyddar sig mot åldringsbrott? 

Du finner råd i bilagda infoblad nr 11 2008. Det är också gjort som ett anslag. Sätt upp det på en anslagstavla 
eller på något annat lämpligt ställe. 

 
 

Njut av en trevlig och skön sommar och följ de goda råden 


