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   Analys från Bostadsinbrottskommissionen Polismyndigheten i Stockholms län (BIK) 
 
Många av bostadsinbrotten som räknas som organiserade utförs av gärningsmän eller konstellationer 
med kopplingar dels till kriminellt belastade ungdomskonstellationer i Stockholm, och dels till 
gärningsmän hitresta från utlandet. Gärningsmännen är mycket drivna och förslagna, och använder sig 
sannolikt av kartläggning en tid innan inbrotten. De tar sig oftast till bostadsområdena i fordon eller med 
kommunala färdmedel. De försöker att smälta in i den miljö de befinner sig i. 
 
 Inbrotten sker framför allt i bostadsområden som löper utmed större vägar, s.k. ”pulsådror” in i områden och 
under dag och kvällstid.  
Gods som ofta tillgrips handlar om smycken, kontanter klockor, mindre dyrare hemelektronik, 
dvs. sådant som är lätt att ta med sig i ex.vis en ryggsäck eller mindre väska. 
 
Tongivande konstellationer vid många bostadsinbrott sista året, och fram för allt sedan i somras, har 
handlat om hitresta personer från bland annat Sydamerika och Östeuropa samt om lokala kriminellt 
belastade ungdomskonstellationer. Kartläggning och analys har även påvisat att konstellationerna från 
Sydamerika med stor sannolikhet även har kopplingar till eller utför bostadsinbrott i andra län , i norden samt 
ute i Centraleuropa. 
 
Efter en tids spaning och kartläggning skedde nu ytterligare ett tillslag den 3 november i Skärholmen, 
mot en adress där åtta stycken misstänkta gärningsmän påträffades. Dessa åtta är nu häktade misstänkta för 
bland annat grov stöld genom inbrott i bostad. 
Bostadskommission Stockholm har skaffat sig ett gott analysläge med god överblick över vad som sker 
och planerar under hösten/vintern, efter fortsatt kartläggning och analys slå till mot eventuella adresser 
som misstänkts uppehålla hitresta gärningsmän. 
 
 
Polismyndigheten vill gärna framhålla och informera till allmänhet och boende, vikten av att ”återta” 
den sociala kontrollen i sitt grannskap och sin uppmärksamhet framöver samt att gå igenom sitt 
inbrottsskydd vid den egna bostaden. Mycket kan göras genom att hjälpas åt grannar emellan. Detta 
gäller både villaboende som lägenhetsboende. Har man upplysningar att ge eller har gjort andra 
observationer som kan misstänkas härröra till bostadsinbrott kan man vända sig till Polismyndigheten i 
Stockholms län och Bostadsinbrottskommissionen, på tel 114 14. 
 I övriga fall under pågående inbrott, observera, notera och kontakta polis på sedvanligt nummer 112. 
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                                Nu tändas tusen juleljus… 
                                 Men glöm inte att släcka dom när ni myst klart och gör en översyn 
                                 av brandvarnarnas status      
 
  
                                Nyårssmällare… 
                                hör traditionen till, men tänk på våra medmänniskor och våra fyrbenta 
                                vänner.        
 
 
                                Senaste nytt om Grannstöd. 
                                Folksam, som står bakom arrangemanget, har meddelat att  
                                beslut i frågan om att Upplands-Bro kan komma igång är 
                                uppskjutet till vårvintern. Vi ligger på för att rulla igång så fort  
                                som möjligt.  
                        
                                 Den som inte kan hålla sig från att engagera sig kan ansluta sig till 
                                 Vuxenvandringarna från Hagnäs, Ekhammar eller Bro. 
 
                                 Vi behöver fler Vandrarvärdar, det vill säga fler som  kan tänka sig 
                                 vara ansvariga vid respektive vandrartillfälle. 
 
                                  En vandrarvärdsutbildning är på gång, vilken innehåller Envarsrätten, 
                                  Droginformation och första hjälpen. 
                                  Tycker du att det låter intressant? Ta kontakt med någon av våra högstadieskolor 
                                  så får du besked om hur du ska gå till väga för att anmäla intresse för deltagande. 
 
                                  Kommunal satsning på fältverksamhet! 
                                  Upplands-Bro kommun har i budgetförslaget, som antagits den 26/11, anslagit 
                                  medel för att kunna få igång en fältverksamhet för förebyggande åtgärder 
                                  för ungdomar. 
                         
                                   Detta, och Poliskontoret i Bro samt faktumet att vi nu äntligen kan få till någon  
                                   ytterligare Närpolis för yttre verksamhet, gör att vi ser fram emot det nya året 
                                   med stora förhoppningar om att kunna vara en nämnvärd trygghetsfaktor för 
                                   medborgarna i Upplands-Bro.   
        
                                         Till sist tillönskas en   God Jul   och ett fint avslut på året 
                                         av  några av de nya medarbetarna på poliskontoret i Bro                     

 

   Niklas                  Fredrik                       Åsa                       Tobias                       


