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Informationsbrev med anledning av rån i Djursholm 
 

Detta har hänt: 

Ett antal bilrån har skett i norra Stockholms län under vår och sommaren. Det 

har varit fall där personer tagit sig in i bostäder och hotat till sig bilnyck-

lar/bilar. Vid två tillfällen i Djursholm har gärningsmännen gått in till målsä-

gande som varit hemma och hotat till sig bland annat bilnycklar och i ett fall 

tillgripit bilen. Vid ytterligare två tillfällen på samma gata har maskerade per-

soner knackat på hos de som bor där men de har då inte öppnat. 

 

Många bilar är mer stöldsäkra idag än tidigare vilket kan innebära att stöld/rån 

av bilar sker på andra sätt än tidigare. 

 

Det vi sett i de fallen som varit i Stockholmsområdet är att det är samma till-

vägagångssätt som gärningsmännen använder sig av och att det främst är bil-

nycklarna som de är ute efter och i samband med det så passar de på att även 

tillgripa andra saker. Detta tyder på att det kan vara samma gärningsmän eller 

gäng som begår dessa brott. 

 

Hur jobbar polisen med utredningarna? 

Polisen ser allvarligt på den här typen av brottslighet och arbetar intensivt med 

utredningarna samt med brottsförebyggande arbete. Utredningsmässigt har det 

bland annat arbetats med dörrknackning, förhör med vittnen, inhämtning av 

övervakningsfilm, teknisk undersökning, spårsäkring mm. Vi kan inte i detalj 

berätta om alla utredningsåtgärder vi vidtar med hänsyn till att inte förstöra 

utredningen. 

 

Vad gör polisen för att det inte ska hända igen? 

Ett arbete pågår för att förhindra att fler bilrån sker. Bland annat finns fler po-

liser ute i de berörda områdena genom fotpatrullering, cykel och målad polis-

bil och ett riktat arbete pågår mot personer kända för liknande brottslighet. 

Inom polisområde Stockholm Nord samverkar vi i dessa ärenden för att för-

söka klara upp dessa brott. 

 

Grannsamverkan är också en viktig del och vi erbjuder de som vill att starta 

upp detta på sin gata. Vi samverkar med andra aktörer. Vi går ut med den in-

formation vi kan och har. Fler ögon och öron är bra i både brottsförebyggande 

och brottsutredande perspektiv. Polismyndigheten har även fatta beslut om 

tillfällig kamerabevakning i området. 
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Vad kan ni göra? 

Precis som i vardagen är det viktigt att vara vaksam och uppmärksam och 

känna till vad som sker i ditt närområde. Här behöver vi hjälpas åt genom att 

vara friskt nyfiken och en aning mer misstänksam.  

 

Titta över hur din bostad ser ut, hur dörrar och fönster är låsta. Kan du för-

stärka?  Kanske sätta extra lås. Se hur insynsskyddat ditt hus är. Gärningsmän 

gillar insynsskyddade bostäder eftersom risken för att bli upptäckt minskar.  

Se över hur du ljussätter ditt hus, både inomhus och utomhus. Detta är särskilt 

viktigt under den mörka årstiden. Försök göra så att ditt hem ser ut som att du 

är hemma.  

 

Har du en stöldbegärlig bil? Hur är den parkerad? Har du garage som du kan 

ställa den i? 

Prata ihop er i familjen, hur ser våra rutiner ut exempelvis när det ringer på 

dörren? måste man öppna, kan man kommunicera ut på annat sätt? 

 

Prata ihop er med grannarna. bjud hem till ett möte, starta grannsamverkan. 

Tänk på att du själv är den som har mest kunskap om ditt område. Du kan 

mycket om dina grannar, bilar på gatan, hantverkare, hundägare. När det 

kommer bilar, personer i ditt område som du upplever inte hör till vardagen. 

Reagera på detta, lita på att du känner skillnad. Är det så att känslan kvarstår, 

ring polisen. 

 

 

Har du information om bilrånen som skett – kontakta polisen på 114 14 alter-

nativt lämna tips www.polisen.se. Vid pågående brott ska du alltid ringa 112 

 

 

 

 

 


