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Så är man åter från semestern och har ägnat första dagarna åt att gå igenom skörden av 
inbrottsanmälningar under juni och juli. Även om det är flera som drabbats under månaderna 
så kan jag konstatera att det i alla fall totalt är färre än samma period förra året. Det har 
rapporterats många iakttagelser av observanta grannar och vid några tillfällen gripna 
inbrottstjuvar eller avbrutna försök pga observanta grannar i områdena - glädjande! 
 
 
Aktuell info i Huddinge kommun för perioden:  
Totalt 16 inbrott i juni (25 st 2009)och 31 st i juli (25 st 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbrottsstatistik senaste månaden fördelade enligt följande: 
Område (enl gamla indelningen) Antal juni Antal juli   
Vårby                         5 3 
Segeltorp                    2 5 
Skogås/Trångsund      1 10 
Länna/Vidja  0 2 
Huddinge Norra 4 4 
Huddinge Sjödalen 2 3 
Huddinge Södra 2 4 
Huddinge Centrala 0 0 

 
Som jag skrev före sommaren så var en av de vanligaste ingångsvägarna hittills i år, uppbrutet 
eller krossat fönster på baksidan av fastigheten. Så även nu, men även väldigt många 
uppbrutna ytterdörrar (främst gällande lägenheter) och krossade glasrutor i balkongdörrar. 
Under denna värmebölja som varit så har förstås en hel del vädringsfönster stått öppna och då 
varit tjuvens ingångsväg. 
 
 
”Asfaltsläggare” som varit på besök i områdena före inbrotten har nämnts vid flera tillfällen, 
dock vill jag poängtera att det är inget som vi säkert kan sätta i samband med inbrotten, men 
kanske för många tillfälligheter. Om ngn vet var de håller hus för närvarande så är polisen 
intresserad av sådan information. Observationer är gjorda att de åker i vita skåpbilar med 
gula registreringsskyltar. 
 
 
Det är viktigt att vi tillsammans fortsätter att vara uppmärksamma på alla okända fordon och 
personer i de områden där ni bor. Ni är dom bästa på att ha koll i ert område. Prata med folk 
som ni inte känner igen. Prata med grannar. Ring in tips till polisen. 
 
 
”Ring alltid 112 om ni bevittnar pågående brottslighet!”  
”11414 när ni vill lämna tips eller göra en anmälan som inte är av akut karaktär.” 
 



Kontaktpersonsutbildningar 
 
Min målsättning är att ordna minst en utbildning per kvartal och att alla kontaktpersoner (eller 
åtminstone en / område) ska ha fått vara med vid ett utbildningstillfälle. Då går vi igenom 
GSV-pärmen som ni också får, ifall ni inte redan har en. En auktoriserad låssmed kommer och 
tipsar om larm och lås för ett tryggare boende samt att vi får möjlighet att träffas och utbyta 
idéer. Nästa inbokade datum är:  
 
Tisdag 14 september kl 18.30-20.30 (max antal platser 20) på närpolisstationen Huddinge. 
Anmäl er så snart som möjligt om ni vill vara säkra på en plats! 
 
Preliminärt blir årets sista kontaktpersonsutbildning tisdag 23 november, mer info om detta 
kommer framöver. 
 
Uppstarter – aktivering av GSV föreningar 
Nu närmar vi oss snart den mörkare höstperioden och då är det väldigt lätt för 
inbrottsintresserade att se vilka som är hemma resp borta beroende på släckta/tända lampor. 
En bra hjälp är att skaffa timer till några lampor och kanske en radioapparat som går igång 
mitt på dagen. (dock ej timer på TV – brandrisk!!!) 
 
Jag hoppas vi får så många grannsamverkansföreningar som möjligt att vara aktiva inför 
hösten / vintern, som tyvärr brukar vara ”högsäsong” gällande inbrott. Ni tipsar väl era 
bekanta i andra områden att kontakta oss för uppstart av grannsamverkan även i deras 
områden! 
 
Vi har en särskild ”grannsamverkanstelefon” dit man ringer och lämnar sina uppgifter för att 
bli kontaktad gällande att starta grannsamverkan, nr 0733-62 73 97.  
OBS! denna lyssnas inte av dagligen, ska endast användas till ovan ändamål – INTE en 
tipstelefon! 
 
Områdeskartorna 
Flera av er har hört av sig och undrat lite över dessa kartbilder och områdesindelningar, samt 
vilket område ens egen gata egentligen hör till. Därför har jag nu satt mig in lite bättre i vårt 
kartsystem för sökningar av inbrott och lyckats med lite mer detaljerade indelningar som jag 
tror är bättre för er. 
 
Som bilaga  följer nya områdeskartor och prickar med inbrott för juni och juli 2010. Som 
separat bilaga medföljer även en förteckning över vilka gator som ingår i vilket område ifall 
det är några oklarheter. Hoppas detta ska underlätta för er. Hör av er om ni har frågor 
och/eller funderingar på andra lösningar! 
 
Jag har också förlagt ett område per sida nu, kanske det är lättare om ni ska förmedla 
uppgifterna till grannarna i ert område. Det kanske ser mycket ut med många sidor i detta 
mail, men ni behöver bara skriva ut/maila vidare ert områdes "egen" sida. 
 
 
Hoppas ni alla får en fortsatt skön sensommar utan oangenäma påhälsningar! 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Schelin 
Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge  
08-401 74  51, anna.schelin@polisen.se

mailto:anna.schelin@polisen.se


Huddinge kommuns polisstationer, öppettider i sommar! 
 
Flemingsberg (huvudpolisstation) öppet som vanligt. 
PASSHANTERING: Månd-tor kl 10-19, Fre kl 10-15, Lör kl 9-14 
RECEPTION: Månd – fred kl 8-16 
Nattentrén (för ärenden av mer akut karaktär) har öppet dygnet runt när rec är stängd! 
 
 
Huddinge Närpolisstation  
Öppet i sommar måndagar, onsdagar och torsdagar kl 12-15. (OBS ändring efter förra mailet) 
 
Månd 16/8 öppnar vår reception sina normala tider; månd till torsd kl 9-15 (lunchstängt 
11.15-12.30), fredagar kl 9-11.30. 
 
 
Poliskontor Vårby 
Har som vanligt öppet för besökare på torsdagar kl 16-18. 
 
 
Poliskontor Skogås 
Har som vanligt öppet för besökare på torsdagar kl 16-18. 
 
 
Handens huvudpolisstation (kanske närmast för er i Skogås/Trångsund?) öppet som vanligt. 
PASS: måndag, onsdag kl 10-19. Tisdag, torsdag, fredag kl 10-15  
REC: Månd – fred 8-16 
 
 
 
 
 
  
 


