
 Polismyndigheten i Stockholms län               Grannsamverkan i Huddinge 
 Södertörns polismästardistrikt               Månadsbrev december 2010 
 Huddinge närpolisområde 
 
 
Hej, en ny månad har passerat och den får räknas som både den värsta och en av de bästa 
månaderna hittills. Den värsta ur synpunkten antal inbrott – 53 stycken!!! 
Den bästa, ur synpunkten gripna inbrottstjuvar. 7 stycken, varav 4 i Segeltorp, 1 i Vårby och 
2 i Haninge (men gripna av Huddingekollegor med hjälp av observanta grannar i området.) 
Vid flera tillfällen har grannar kunnat ge polisen bra tips alt agerat så att inbrott avbrutits, 
mycket bra jobbat, fortsätt så! 
 
Aktuell info i Huddinge kommun för perioden november 2010:  
Totalt 53 inbrott ( 38 st 2009) 
 
 
 
 
 
 

Fullersta   5 Trångsund 6  
Skogsäng-Milsten  5 Skogås 4 Övriga områden som ej nämns i 
Snättringe-Utsälje  4 Länna 1 denna ruta, har inte haft några 
Stuvsta   11 Vårby 5 inbrott under perioden nov –10! 
Sjödalen-Balingsnäs 4 Masmo 1  
Segeltorp –Kungens Kurva 6 Nv Flemingsberg 1  (Kästa,Grantorp)  

 

 
 
 
Av månadens 53 inbrott (åtta av dessa försök till inbrott) så var det nio av hushållen som 
uppgav i anmälan att de hade larm. Vid två tillfällen har larmen av okänd anledning ej utlösts, 
vid ett tillfälle har tjuvarna ej varit i hela huset pga rörelsedetektorer.  
Sju av de fullbordade brotten samt två av försöken är i lägenheter. Övriga i radhus/villor. 
Ungefär femton av inbrotten har skett under dagtid ca kl 7-17, Sju stycken under sen 
eftermiddag / kväll, två stycken sen kväll /natt. Övriga okänd tidpunkt då bostaden varit utan 
tillsyn under flera dygn. 
 
Som sagt så är fem inbrottstjuvar gripna i Huddinge i november. Utredningar pågår ang vilka 
brott som kan bindas till de nu gripna. Kom ihåg att det är viktigt att man kompletterar sin 
anmälan till polisen med så noggrann angivelse av saknat gods som möjligt. Ofta kan jag läsa 



i anmälningar att målsäganden skall återkomma till polisen med saknat gods efter genomgång 
av bostaden, men ingen komplettering har inkommit på flera veckor… 
 
Tillvägagångssätt 
Fortfarande har stege använts vid flera tillfällen denna månad för att ta sig in på övervåningar 
av bostäderna, och det är inte inbrottstjuvarna som bär omkring på stegar. Tips! Se över er 
förvaring av stegar! 
 
Utlyfta fönsterkassetter kan jag också notera vid flera av inbrotten, detta var bl a även 
tillvägagångssättet för 3 av de gripna tjuvarna i Segeltorp. Era fönsterkassetter ska vara 
limmade, det ska inte gå att bryta loss listerna och sedan bara lyfta ut hela kassetten. Kontakta 
er fönsterleverantör om ni är osäkra. (OBS! Detta fenomen har även drabbat helt nybyggda 
hus…) 
 
Fortfarande är dock vanligaste ingångsvägen att bryta upp ett fönster på fastighetens baksida. 
När fönstren ej går att bryta (tex pga bra fönsterlås) brukar de istället krossas = ökad risk att 
grannar hör ljudet! 
Vill åter igen poängtera att en lampa med rörelsedetektor på era bostäders baksidor kan vara 
en bra (och billig) investering. Samt förstås timer inne i bostaden, så att det redan är lampor 
tända när mörkret faller. 
 
Nu när det snöar titt som tätt så försök att hjälpas åt i bostadsområdena, trampa runt eller 
skotta på grannens tomt också, OCH kom ihåg att meddela ngn granne när du åker bort, så att 
du kan få hjälp med tillsyn av din bostad! 
 
Denna månad har tavelförsäljare (med endast en tavla…) knackat dörr i området kring 
Solfagraskolan (Kynäsområdet), det har även varit flera inbrott i området, ev kan samband 
finnas. Kom ihåg att tjuvar oftast rekar genom att först ringa på dörren. Var observant på 
okända människor som ringer på och erbjuder olika saker. Kolla gärna efter bil och 
registreringsnummer när de går/åker iväg. Ha även koll på grannarnas hus efter att ni själva 
har haft besök! 
 
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.” 
 
Och/eller vid lämplig tidpunkt, prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan 
som också kan förmedla tips som ej är av akut karaktär till polisen. 
 
 
Hoppas ni alla får en fortsatt skön vinter utan oangenäma påhälsningar! 
Snart är det jul- och nyårshelg, hög tid att kolla upp vem som kan se till ditt hus om du tänker 
resa bort… 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Schelin 
Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge  


