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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Nu är våren här, och som ett säkert vårtecken kommer "asfaltsläggarna" till våra
bostadsområden. I Fullersta under gårdagen åkte de runt och erbjöd asfalt och annan
stenläggning. Snabba beslut krävs och inga telefonnr kan man få för att nå dem senare.
Polisens rekommendation är att vänligt men bestämt avböja alla deras tjänster. Kan inte
svara på ifall just dessa är seriösa hantverkare eller inte, men erfarenheten säger att det vid
vissa tillfällen har följt inbrott i områden där de har dragit fram, samt att arbeten i vissa fall
har varit bristfälligt utförda och hantverkarna ej går att nå i efterhand för ev reklamationer.

Denna månad en klart uppåtgående trend igen vad gäller inbrotten. Det som bekymrar mig är
att många fall av inbrott hade troligen kunnat undvikas ifall alla boenden använder de lås
och larm som man faktiskt har. Se mer nedan.

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden mars 2011.
Totalt 28 inbrott ( 24 st 2010, 35 st 2009).
Två inbrott i fritidshus (Glömsta samt Kvarntorp) anmälda mars 2011. (2 st 2010, 15 st 2009)

Av månadens 28 bostadsinbrott (varav sju är försök till inbrott) så är det fem av hushållen
som uppgivit i anmälan att de har larm.
Nio av inbrotten är i lägenheter (2 av försöken) övriga i villa/radhus.
22 av inbrotten har skett under dag- / kvällstid ca kl 05-22, Två stycken under nattetid, ca kl
22-05. Övriga 6 okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera dygn.

Fullersta 5 Flemingsberg NV (Kästa) 1
Skogsäng Milsten 2
Sjödalen-Balingsnäs 3
Glömsta 2
Segeltorp/Kungens Kurva 4 Övriga områden (se separat kartfil) som ej nämns i
Trångsund 1 denna ruta, har inte anmält några inbrott under
Skogås 7 perioden mars - 11!
Vårby 3 



Tillvägagångssätt
Vid 13 tillfällen (8 lägenheter, 5 villor) är det ytterdörrar som brutits upp eller fönster intill
entrédörr, som krossats för att kunna sträcka in handen och låsa upp dörren. Det som verkar
ha stoppat tjuvarna de gånger inbrotten ej fullbordats, är när Assa-lås stoppat försöken att
öppna dörren genom krossat fönster, samt i två fall har vittnen skrämt bort tjuvarna innan de
hunnit in – bra jobbat!!!

Vid åtta tillfällen är det uppbrutet eller krossat fönster samt vid 5 tillfällen altandörr som är
forcerad på olika sätt. En gång denna månad har nedre delen till en altandörr blivit insparkad.
Kolla era altan/balkongdörrar, att ni har en plåt i mellanskiktet, som sparkskydd!

MEN bekymmersamt denna månad tycker jag, är att vid flera tillfällen så har över-/underlås
inte varit låsta, trots att dörrarna har dubbla lås, larm icke aktiverade fast man har larm
installerat. Vill be er alla att använda de lås och larmfunktioner ni faktiskt har, vi behöver ju
inte bjuda ovälkomna gäster på förenklade sätt att ta sig in – ELLER ut för den delen.
Vid flera tillfällen denna månad så har tjuvarna tagit sig ut genom att öppna ytterdörr eller
altandörr inifrån, där finns mycket att förbättra vad gäller våra sk "skalskydd", dvs se till att
man har ett bra skydd runt huset genom fönster och dörrlås - som ska hållas låsta när man ej
är hemma!

Vid fyra av inbrottsförsöken denna månad, har vittnen observerat gärningsmännen
Signalement 1.) Tre män i 20-30 års åldern varav en har afrikanskt utseende. Lämnar i en blå
el svart Volvo kombi av äldre modell med övertäckt regskylt. (Skogås 8/3)
2.) 2 män i en blå Volvo av äldre modell med övertäckt regskylt. En av männen 19-22 år med
afrikanskt utseende. (Segeltorp 10/3)
3.) Tre män 20-25 år med sydamerikanskt utseende. Ev kan en ljusgrå Volvo 855 kombi
årsmodell –94 sättas i samband med dem. (Vårby 24/3)
4.) Tre män 17-21 år, hade huvtröjor och handskar, En med afrikanskt utseende, 2 med
utländskt utseende, mörk hy men ej afrikanska. (Fullersta - Vista 29/3)

1, 2 och 4 låter möjligen som att vi har den sk Västerortsligan på besök i Huddinge…

Det är som vanligt 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 vår utan oangenäma påhälsningar!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin
Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


