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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Vi går äntligen mot ljusare tider och kanske gör det att inbrottsperioden lugnar ner sig ett
tag. Det är svårare för tjuvarna att se vilka som är hemma eller ej, när det inte är mörkt och
släckt över allt…
Man kan ju nästan alltid tolka statistik som man vill, men denna månad är det många försök
(dvs avbrutna inbrott) vilket tex kan tyda på att fler människor är ute och rör på sig i
områdena och utan att man ens vet om det själv kan man vara orsaken till att en inbrottstjuv
avbryter och går därifrån!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden februari 2011.
Totalt 22 inbrott ( 22 st 2010, 22 st 2009).
Två inbrott i fritidshus (Ekedals koloniområde)anmälda feb 2011. (2 st 2010, 13 st 2009)

Av månadens 22 bostadsinbrott (varav åtta är försök till inbrott) så är det fem av hushållen
som uppgivit i anmälan att de har larm.
Tio av inbrotten är i lägenheter (3 av försöken) övriga i villa/radhus.
13 av inbrotten har skett under dagtid ca kl 05-19, Två stycken under nattetid, ca kl 23.00 –
07.30 (ingen hemma i bostäderna). Övriga okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn
under flera dygn.

Fullersta 3 Flemingsberg SO (Visättra, Flemingsbergs glesbygd) 1
Stuvsta 5 Snättringe 1
Sjödalen-Balingsnäs 4
Glömsta 2 Övriga områden (se separat kartfil) som ej nämns i
Segeltorp/Kungens Kurva 1 denna ruta, har inte haft några inbrott under perioden feb - 11!
Vidja 1
Skogås 1
Vårby 3



Tillvägagångssätt
Vid åtta tillfällen (5 lägenheter, 2 villor) är det ytterdörrar som brutits upp eller försök till att
bryta upp dörrar. Det som verkar ha stoppat tjuvarna de gånger inbrotten ej fullbordats, är i ett
fall säkerhetsdörr samt i ett fall larm/alt att målsägaren kom hem och skrämde bort tjuvarna.
Ett fall okänt varför inbrottet avbrutits, kanske att någon kom in i porten och tjuvarna då
lämnade.

Vid fyra tillfällen är det uppbrutet eller krossat fönster samt vid 3 tillfällen altandörr som är
forcerad på olika sätt. Vid två tillfällen har troligen de boendes egna snöskyfflar använts för
att slå sönder fönster till altandörr…

MEN oroande denna månad är att det vid fyra tillfällen blivit nycklar stulna från elever i
mellanstadieskolor. I tre av fallen har man sedan haft inbrott under dagen, innan någon ens
hunnit märka att nycklarna är stulna. Tjuvarna har samtidigt stulit barnens mobiltelefoner och
troligen på så sätt i tre av fallen fått fram hemadresser och åkt direkt dit för inbrott med
nyckel. En av de tre bostäderna var larmad, varför tjuvarna lämnade direkt när larmet gick (ca
30 sek efter att man låst upp dörren). Av det vi hittills kunnat få fram så verkar det snarare
vara en liga som hittat ett nytt tillvägagångssätt än att det skulle vara skolelever som stjäl från
varandra.
Den familj som helt klarat sig från påhälsning efter nyckelstöld, hade hemligt
hemtelefonnummer. Kanske kan det vara så att tjuvarna då ej kunnat få fram en hemadress
genom att tex göra sökningar på numret "hem" i mobilen…
Sprid till era barn, vänner och bekanta att man ej ska lämna värdesaker obevakade i skolornas
kapprum! Speciellt verkar omklrum till idrottshall, samt kapprum till slöjdsalar och andra lite
mer "udda" klassrum ha drabbats.

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!

Denna månad vill jag också skicka med en extra information till våra pensionärer ang något
som kallas för Trygghetsringningen i Huddinge. Polisen anser att denna organisation gör ett
jättebra jobb som kan hjälpa många äldre om olyckor/akut sjukdom sker i hemmen. Se
bifogad fil med information – hjälp till att sprida den till äldre i er omgivning!

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


