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OBS! Viktig Information till alla boende! 
Inbrottsvåg!
  
Detta korta Infoblad riktar sig till alla som bor i Brf Trädgårdsstaden. Vi har en inbrottsvåg i 
föreningen som skapar olust, rädsla och ilska.  

Vi har i 7 eller 8 bostäder haft inbrott de senaste fem veckorna. Vi är riktigt bekymrade och vill nu 
få allas hjälp till att iaktta, rapportera och ringa till Securitas för att så snabbt som möjligt få dessa 
att komma och övervaka området vid minsta misstanke om inbrott eller annat.  

Tillvägagångssättet varierar lite, men iakttagelser som gjorts är att en grupp på tre eller fyra 
personer smyger i området och kollar in bostäder som ser tomma ut (boende är på jobbet 
eller bortresta mm). Inbrottet sker oftast genom att man bryter upp fönstren på framsidan eller 
på baksidan. Generellt är att flera av dessa bostäder saknat fönsterlås eller så har fönsterlåsen 
varit olåsta. Till er som bara använder enbart vanliga fönsterhakar så vill vi påpeka att detta inte 
kan anses vara låsta fönster, utan enbart stängda fönster. Med en lätt brytning så släpper dessa 
hakar och inbrottet är ett faktum. Med låsta fönster kommer dessa att gå sönder och glas krossas, 
vilket hörs och det tycker inte tjuvar om. Styrelsen uppmanar nu alla att se över hur era fönster är 
låsta.  

Vi vill också uppmana alla boende att tända sina ytterbelysningar både på baksidan och 
framsidan, tjuvar gillar inte att ses, de vill arbeta i mörker.   

Till er som ser okända individer i Brf Trädgårdsstaden iaktta dessa, fråga vad de gör här, visa att 
ni ser dem, ring Securitas på telefonnummer: 010-470 54  38. Vid pågående inbrott ring 
Polisen 112 och larma om pågående inbrott.  Er medverkan kan förebygga brotten som sker,  

Vid störning eller misstanke om inbrott Journumret till vårt vaktbolag Securitas är: 010-470 54  38 
Hit ringer du i första hand. Securitas välkomnar oss att ringa om vi ser något misstänkt i området.  

Telefonnummer till Polisen Vi pågående inbrott, till Polisen 112  Polisen når du på 11414  
  
Styrelsen  Brf Trädgårdsstaden 

Extra Infoblad nr 6, november 2016


