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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Efter den stadiga ökningen i april, som även fortsatte in i första veckan av maj, så blev det
plötsligt nästan stiltje på inbrottsfronten här i Huddinge kommun. Inga inbrott rapporterade
sedan 12 maj. Något som kan vara glädjande i statistiken är att man kan skönja att andelen
försök till inbrott ökar, vilket kan tyda på att inbrottstjuvarna i högre grad blir störda i sitt
arbete av er uppmärksamma grannar, toppenbra!
Denna gång bifogar jag även två extra filer med lite tips och råd inför sommaren, håll till
godo!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden maj 2011.
Totalt 12 anmälningar gällande inbrott, varav 4 är försök till inbrott ( 6 st 2010, 20 st 2009).
Ett inbrott i fritidshus (Ådran) anmält maj 2011. (0 st 2010,2 st 2009)

Av månadens 12 bostadsinbrott, varav fyra är försök till inbrott, så är det två av hushållen
som uppgivit i anmälan att de har larm. Tyvärr så hade man i det ena fallet valt att inte ha sitt
larm påkopplat just denna dag. Som jag sagt tidigare – använd de funktioner ni faktiskt har!!!
Två försök och tre fullbordade inbrott är i lägenheter övriga i villa/radhus.
Sju av inbrotten har skett dagtid (ca kl 06-19) och två nattetid (ca kl 23-06). Tre stycken
okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera dygn.

Fullersta 1 Sjödalen 1
Stuvsta 1 (Stensängen) Vidja mm 2
Glömsta 1 Masmo 1
Segeltorp/Kungens Kurva 1 Vårby 2
Skogås 1
Trångsund 1 Övriga områden (se separat kartfil) som ej nämns i

denna ruta, har inte anmält några inbrott under maj 2011



Tillvägagångssätt
Vid tre av lägenhetsbrotten så är det ytterdörrar som brutits upp (en säkerhetsdörr), vid ett
tillfälle har grannens tittöga blivit övertejpat strax före inbrottet. Vid totalt tre tillfällen
uppbrutna altandörrar (en av tillfällena den omtalade vägen genom nedre dörrspegeln av
masonit…) Vid fem tillfällen är det uppbrutet fönster/fönsterkarm, vid samtliga dessa
tillfällen så är fönstret beläget på en baksida eller annan insynsskyddad plats.

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…)

Vid ett tillfälle denna månad har vittnen sett 4 gärningsmän ca 175-180 cm långa och lite
kraftigare kroppsbyggnader ("vältränade och bredaxlade") svartklädda m mössor på sig.
(Vårby, försök till lägenhetsinbrott).

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.
Ni kan även läsa lite mer om GöH:s verksamhet på deras hemsida: www.gsv142.info.se

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


