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Hej, och välkomna till ett nytt år med grannsamverkan i Huddinge kommun.
Vet inte om det är kylan, aktiv grannsamverkan eller polisens gripande av flera tjuvar, som 
har gjort susen denna månad, men mycket lugnare har det i alla fall varit vad gäller 
inbrotten.

Jag har även börjat se över inbrotten i fritidshus då jag uppmärksammat att många fritidshus  
används som bostäder, men då det är annan kodning i våra anmälningssystem så har de inte 
kommit med i statistiken hittills. Lägger in en liten info om detta också. 
Under 2011 kommer jag att ta med den statistiken varje månad, men som separat 
antalsredovisning per område utan kartbilder.

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden december 2010: 
Totalt 12 inbrott ( 50 st 2009). Därutöver 6 inbrott i fritidshus

Av månadens 12 bostadsinbrott (varav tre är försök till inbrott) så är det ingen av hushållen 
som uppgivit i anmälan att de har larm.
Fem av brotten är i lägenheter övriga i villa/radhus.
Sex av inbrotten har skett under dagtid ca kl 8-19, Fyra stycken under sen kväll /natt, ca kl 
21.30 – 04.30. Två okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera dygn.

Tillvägagångssätt
Uppbrutna eller krossade fönster på nedre botten av villor/radhus. I tre av lägenheterna och ett 
av husen uppbruten ytterdörr. Vid ett tillfälle har man tagit sig in och ut genom ett 

Vidja 3 Flemingsberg SO (Visättra, Flemingsbergs glesbygd) 1
Skogås 1
Sjödalen-Balingsnäs 1
Länna 1 Övriga områden (se separat kartfil) som ej nämns i
Vårby 2 denna ruta, har inte haft några
Masmo 1 inbrott under perioden dec –10!
Stuvsta (Högmora) 1
Nv Flemingsberg (Kästa,Grantorp) 1



badrumsfönster där det inte syns några brytskador. När ni åker bort så se över att alla fönster 
är stängda ordentligt – speciellt efter tex vädring. Tillfället gör tjuven….

Vid ett tillfälle har man borrat in i underkant på fönster på markplanet, borrat av låshaken och 
på så sätt fått upp fönstret. Nytt tillvägagångssätt i Sthlmstrakten?!?

Tre av inbrotten har skett i Vidja och vid ett av tillfällena greps 5 gärningsmän i en bil på väg 
från adressen. Okänt dock om det är samma gärningsmän vid flera tillfällen.

Vill åter igen poängtera att en lampa med rörelsedetektor på era bostäders mörkare sidor kan 
vara en bra (och billig) investering. Samt förstås timer inne i bostaden, så att det redan är 
lampor tända när mörkret faller om ni själva inte är hemma.

Lite statistik gällande inbrott i fritidshus:

Tips! I samband med inbrott i Södertälje har en röd Volvo S40 med regnr FYZ… observerats.
Vid inbrottsförsök på Varvsvägen i  Vårby har en grå bil setts lämna adressen, okänt regnr.

Det är dock 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!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin
Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge 

6 inbrott i fritidshus under 
december 2010 (9 st dec 
2009).

Totalt har det anmälts 23 st 
under 2010 (mot 52 st 2009 
och 27 st 2008)

Kartbilden gäller inbrott i 
fritidshus under hela 2010


