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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Tyvärr är även denna månad dyster gällande antal inbrott i Huddinge. Senaste veckan dock
en del gripna inbrottstjuvar i Sthlms län, kanske kan det stilla utvecklingen lite framöver.
Glädjande är att jag i flera anmälningar kan läsa om observanta grannar som sett och hört
saker och lämnat uppgifter till polisen om bla registreringsnummer på bilar man lagt märke
till i området i samband med inbrott – toppen! Grannstödsbilen i Östra Huddinge gör också
ett stort jobb med att besöka områden som drabbas och på så sätt hjälper de till med både
ökning av tryggheten och synlighet i området. I segeltorp är det nu totalt 7 utbildade förare
och 3 som står på intresselista för nästa utbildning. Är även du intresserad av att göra en
insats att hjälpa till med extra övervakning i kommunen under främst dagtid, så hör av dig!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden november 2011.

Totalt 31 anmälningar gällande inbrott, varav 9 är försök till inbrott ( 53 st 2010, 39 st 2009).
Två inbrott i fritidshus denna månad (Svartvik samt Glömsta, dessutom ett i Skogås som
felaktigt är kodat som försök i villa och ingår i de 31 prickarna på kartan)

Av månadens 31 bostadsinbrott, varav nio är försök till inbrott, så är det fem av hushållen
som uppgivit vid anmälan att de har larm. Det ena dock ej aktiverat vid inbrottstillfället.

Tio fullbordade inbrott och tre försök är i lägenheter, tolv fullbordade inbrott resp sex försök
är i villa/radhus. 15 av inbrotten har skett dagtid, sex kvällstid och två nattetid. Åtta okänd
tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under större delen av ett dygn eller under flera dygn.

Tillvägagångssätt
Denna månad flest inbrott via ytterdörrar. Vid flera tillfällen har man krossat glasruta vid
entrédörr och stuckit in handen och låst upp dörren. KOM IHÅG! Lås era ytterdörrar så att de
ej går att öppna inifrån utan nyckel! Även flera tillfällen på samma sätt fast vid balkongdörr,
sten kastad in genom balkongdörrens ruta och stuckit in handen och lätt öppnat den olåsta
balkongdörren…

Stuvsta 2
Snättringe 1
Fullersta 1
Sjödalen 1
Glömsta 1
Gladö Kvarn 2
Vårby 5
Masmo 1
Segeltorp 2
Trångsund 1
Skogås 5
Länna 3
Vidja 1
Flemingsberg nv 5

Övriga områden som ej nämns här har inte gjort några
anmälningar denna månad



På många håll är det tyvärr även väldigt lätt för inbrottstjuvar att enkelt ta sig ut genom
ytterdörrar eller balkong-/altandörrar som står olåsta. Kan inte nog poängtera nyttan av att se
över sitt sk ”skalskydd” dvs att förbättra lås på dörrar och fönster för att försvåra både in- och
utgångsvägar för ev ovälkomna besökare.

Glädjande även denna månad - många avbrutna inbrottsförsök, där bla grannar har observerat
tjuvar i färd med att bryta sig in, och genom att visa sig avbrutit tjuvarna som snabbt lämnat
platsen utan att få med sig gods. Bra jobbat!

Övrigt noterbart under månaden:
Tagit sig in i garage och sedan under insynsskydd brutit upp entrédörr som leder in till huset. Om ni har en sådan
lösning i er bostad så se över dörren mellan garage och hus, den räknas som ytterdörr av försäkringsbolagen…

En mörkblå Saab kan ev sättas i samband med ett inbrott på Kärrstigen i Skogås 18/11 dagtid.

En granne observerade fyra mörkhyade män i okänd ålder med mörka jackor som lämnade porten på
Vallhornsvägen efter inbrott 18/11 på kvällen vid kl 19.45.

En man med svart munktröja m luva, svart halsduk, svart ryggsäck och kofot lämnade Rådsvägen springandes
från en balkong där han försökt bryta upp balkongdörren kl 6 på morgonen 18/11. Sprang mot pendeltåg där han
troligen klev på och åkte norrut.

På Vallhornsvägen ringde 4 män på en dörr 21/11 vid tiotiden, strax innan lägenhetsinnehavaren skulle lämna
hemmet. De erbjöd någon form av elavtal. Männen såg ej ut som säljare och senare på dagen fullbordades ett
inbrott i lägenheten.

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 eller nära förestående 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 höst utan oangenäma påhälsningar!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


