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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Även denna månad får ur polisiär synvinkel ses som förhållandevis lugn på inbrottsfronten,
även om det förstås är 17 inbrott för mycket för dem som har blivit utsatta!
Skulle även vilja uppmärksamma er på att det anmälts väldigt många cykelstölder under juni
månad (85 st mot 50 st 2010) i Huddinge kommun. I flera fall verkar det vara organiserat att
cyklarna måste ha plockats upp med bil. Det verkar inte ha haft betydelse att cyklarna varit
låsta…

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden juni 2011.
Totalt 17 anmälningar gällande inbrott, varav 6 är försök till inbrott ( 17 st 2010, 26 st 2009).
Ett inbrott i fritidshus (Gladö) har skett nu i juni, en mörkröd Opel Vectra EDC… kan sättas i
samband med det inbrottet.

Av månadens 17 bostadsinbrott, varav sex är försök till inbrott, så är det tre av hushållen som
uppgivit i anmälan att de har larm.

Ett försök (som ev även kan tänkas vara en skadegörelse av brevlådeinkast) är i lägenhet och
fyra fullbordade inbrott är i lägenheter, övriga inbrott resp försök är i villa/radhus.
Fyra av inbrotten har skett dagtid (ca kl 06-17), två kvällstid (ca kl 17-23) och fem nattetid (ca
kl 23-06). Sex stycken okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera dygn.

Fullersta 1 Skogås 2
Stuvsta 5 Trångsund 1
Skogsäng/Milsten 2 Flemingsberg NV (Kästa) 1
Snättringe 1 Vidja mm (Svartvik) 1
Segeltorp 1 Vårby 1
Sjödalen (Solgård) 1

Övriga områden (se separat kartfil) som ej nämns i
denna ruta, har inte anmält några inbrott under juni 2011



Tillvägagångssätt
Vid fem av inbrotten så är det ytterdörrar som det brutits på (en villa, fyra lägenheter).
Vid tre tillfällen uppbrutna altandörrar eller försök att bryta upp dem. Vid åtta tillfällen är det
uppbrutet fönster/fönsterkarm, vid dessa tillfällen så är fönstret beläget på en baksida eller
annan insynsskyddad plats, bla två källarfönster. Denna månad även ett fönster på övervåning
där gärningsmannen tagit sig in med hjälp av stege…

Fortfarande, även denna månad har vid flera tillfällen entré-/balkong-/altandörrar stått
öppna/olåsta när man kommit hem och upptäckt ett inbrott. Här kan man försvåra för tjuvarna
genom att installera sk ASSA-lås på ytterdörren - som ska låsas med sin fulla funktion, dvs så
att dörren ej går att låsa upp inifrån med vred när de boende inte är hemma. Samt installera lås
på sin altan- / balkongdörr (och inte låta nyckeln sitta i eller förvaras i närheten av dörren…)

Den 16 juni var det tre inbrottsförsök inom samma bostadsområde i centrala Huddinge,
samtliga boenden var hemma och gärningsmannen sprang så snart han upptäckte det. Oklart
ifall det är en och samma gärningsman eller två stycken i sällskap. Försöken är så nära
varandra i tid och plats att det verkar otänkbart att det skulle vara två av varandra oberoende
gärningsmän, signalementen påminner om varandra men skiljer lite ang speciellt klädseln
(som ju är föränderlig…) Samtliga tre försök mellan kl 04 och 05 på morgonen.
Mannen beskrivs enl följande tre olika iakttagelser; 1.) Man 180-185 cm, normal
kroppsbyggnad, gul overall (liknande vägarbetares klädsel). 2.) Man ca 30 år, kraftig
kroppsbyggnad, ljushårig, ärggrön jacka. 3.) Man nordiskt utseende, röd jacka.

GRANNSTÖDSBIL
Som en del av er säkert känner till så har vi i Östra Huddinge något som kallas för
grannstödsbilen. Den sponsras av Folksam och är ett samarbete där även kommunen och
polisen är involverade. Det är personer boende i området som helt ideellt bemannar bilen och
ingår i Östra Huddinges grannstödsförening som också drivs helt ideellt. Till år 2012 kommer
nu grannstödsverksamheten att utökas till att gälla fler områden i Huddinge kommun. Första
försöksområde att utöka med kommer att bli Segeltorp. Ni som är intresserade av att veta mer
om detta och kanske bli förare/bisittare (man kan alltså anmäla sig som bisittare även om man
saknar körkort) av grannstödsbilen kan anmäla ert intresse till Segeltorps samordnare för
grannstöd, Leif Rundström, leif@rundstrom.se eller ringa honom på mobil: 0733-688 034.
Vi kommer att utbilda nya grannstödjare under hösten 2011 (en 2-timmarsutbildning) och
man kan även få möjlighet att åka ett pass med dem i Östra Huddinge under hösten för att få
lite mer inblick i hur det går till.
Mer info om GöH:s verksamhet finns att läsa på deras hemsida: www.gsv142.info.se
Hittills tre intresse-anmälningar, fortsätt att höra av er till Leif ni som vill veta mer!

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 sommar utan oangenäma påhälsningar!
Med vänlig hälsning Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


