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Dagen börjar på närpolisstatio-
nen i Bromma. Där får grann-
stödsgruppen en rapport av poli-
sen om vad som har hänt under 
natten. 

Göran Eriksson, initiativtagare 
till Grannstöd, och dagens chauf-
för Ulf Mörrby ska snart åka ut 
i Brommas bostadsområden.

– Vår uppgift är att hjälpa till att 
öka säkerheten och verka förebyg-
gande mot brott. 
Troligen kommer 
vi aldrig att stöta 
på några inbrotts-
tjuvar, men poäng-
en är att bara vår 
närvaro ska hålla 
dem borta, säger 
Göran Eriksson.

Villaföreningar, 
Bromma stads-
delsnämnd och organisationen 
Samverkan mot brott och andra 

aktörer har gått in med bidrag. 
Folksam har försett dem med en 
bil.

–  Vi gör en instats 
som känns menings-
full. Meningen är att 
vi ska prata med de 
boende och att de kan-
ske ska kunna komma 
med tips som i bästa 
fall kan lösa brott, sä-
ger Ulf Mörrby. 

Under 2008 ökade 
antalet villainbrott 

i Bromma markant. Under 2009 
stagnerade inbrotten något och 

har legat på en lägre nivå än van-
ligt. Men samtidigt har inbrotts-
försöken ökat. 

– Förhoppningsvis har vår infor-
mation om vikten av skalskydd 
gett resultat, säger Eric Weibring, 
polisassistent vid Brommapolisen 
och fortsätter:

– Grannstöd behövs så länge 
det fi nns brottslighet. Ju fl er ögon 
som hjälps åt desto bättre och det 
är bra att brottsoff ren har någon 
att prata med.

Eric Weibring tipsar för dagen 
grannstödjarna att de borde ha 

extra koll på områdena Beckom-
berga och Eneby. 

Samtliga bostadsområden 
i Bromma ligger över polisens 
uppsatta mål för inbrott. Nu hop-
pas Brommas närpolischef Peter 
Gatby att grannstödet ska ge re-
sultat.

Göran Eriksson var även med och 
startade Grannstöd Spånga. Mel-
lan 2004 och 2008 sjönk antalet 
villainbrott där med hela två tred-
jedelar.

I Hässelby-Vällingby sjönk in-
brotten under samma period med 
50 procent. I Bromma har antalet 
däremot legat på samma nivå.

Än så länge har drygt 20 per-
soner anmält sig till grannstöds-
gruppen, men det behövs fl er.

– Målet är att kunna köra två 
pass om dagen som de gör i Häs-
selby, säger Göran Eriksson. 

Det är inte enbart i Bromma 
som tjuvarna ligger i. I länet öka-
de villa- och radhusinbrotten med 
nästan 70 procent under de första 
två kvartalen 2009. Och nivån är 
dubbelt så hög som polisens upp-
satta mål.

● Anna Westberg
anna.westberg@mitti.se
tel 550 550 72

Mer än 80 procent av 
alla villa- och lägenhets-
inbrott sker dagtid då de 
fl esta är på jobbet.

Då är ett gäng pensio-
närer ute i ditt bostads-
område för att hålla tju-
varna borta.

Patrullen ska observera men inte ingripa mot tjuvar.

Pensionärer ska
få ner inbrotten

◗ Göran Eriksson och Ulf Mörrby på patrull i Eneby
Tjuv tog sig in
genom fönstret
BROMMA En villa på Brännare-
vägen utsattes för ett inbrotts-
försök natten mellan söndag 
och måndag i förra veckan. 

Sonen i familjen befann sig 
på källarvåningen när han vid 
midnatt plötsligt hörde en 
kraftig smäll. Han upptäckte 
då en man som hängde in 
genom fönstret. Han skrek till 
och mannen smet i väg. 

Reinfeldt avvisade 
MUF-praktikant
BROMMA En 14-årig fl icka bad 
att få praktisera hos statsmi-
nistern. Hon är medlem i MUF 
och skrev i ett brev att hon 
”siktar högt” och att det ulti-
mata skulle vara att få jobba i 
hans närhet. Svaret blev dock 
att hon kanske skulle söka 
praktik hos MUF i stället. 

Fårkadaver låg
dumpat i vassen
RÅCKSTA Delar av ett 
fårkadaver hittades ny-
ligen i vassen vid Råck-
sta träsk. Det var en 
person med hund som 
upptäckte rester av dju-
ret och ringde polisen. 
Polisen misstänker att 
någon använt området 
som slaktplats.

– Det är än så länge 
rubricerat som djurplå-
geri, säger Per Karlsson 
vid närpolisen i Hässel-
by-Vällingby.

Tjuvar försökte
bryta sig in i släp
ULVSUNDA En lastbilschaufför 
parkerade natten till i tisdags 
sin lastbil på en grusplan 
i Ulvsunda industriområde 
för att sova. Han vaknade av 
ett ljud och såg en bil med två 
män i köra runt på grusplanen. 
Han såg sedan hur de försökte 
komma in i lastbilssläpet.

Efter en stund märkte de att 
de var iakttagna och lämnade 
snabbt platsen. Chauffören 
lyckades ta registreringsnum-
ret och polisen kunde gripa 
dem vid Bromma köpstad.

Tog ut 21 000 från 
75-årings konto
BROMMAPLAN Den 75-åriga 
kvinnan tog vid lunchtid i tors-
dags ut pengar i en automat. 
Kort därefter upptäckte hon 
att hennes väska var öppen 
och att plånboken var borta.

Hon åkte direkt till banken 
för att spärra kortet. Där såg 
man att någon hade gjort uttag 
med kortet strax efter att hon 
själv använt det. Därefter hade 
ytterligare fyra uttag gjorts 
på sammanlagt 21 000 kronor. 
Kvinnan hade ingen kod förva-
rad i väskan. Polisen vill varna 
för denna typ av tjuvar. 

– De är väldigt skickliga och 
tittar på fi ngersättningen vid 
uttaget, säger Lars Ström på 
Brommapolisen.

”Vi gör en 
insats som 
känns me-
ningsfull.”
 ULF MÖRRBY

Med en grannstödsgrupp hoppas polisen att inbrotten ska minska i Bromma. Initiativtagaren Göran Eriksson och Ulf Mörrby är ute och patrullerar i Eneby. 
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Period Inbrott i lägenhet
(medelvärde på 9 år)

Inbrott i villa/ radhus
(medelvärde på 12 år)

Kvartal 1 25,7% 23,1%

Kvartal 2 22, 3% 21,7%

Kvartal 3 24,2% 26,4%

Kvartal 4 27,7% 28,8%

Flest inbrott begås oktober–december◗ 

◗ I september startades Grann-
stöd Bromma där representan-
ter för de boende, närpolisen, 
Folksam och en tjänsteman från 
stadsdelsförvaltningen ingår. 
Uppdraget är att observera och 
rapportera, men inte att ingripa.

◗ Varje vardag är de ute och 
patrullerar i Brommas bostads-
områden. Läs mer om Grannstöd 
Bromma på www.grannsams.se/
grannstod.
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