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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Så går vi nu åter mot den "mörkare" perioden av året, vilken dessutom tyvärr brukar vara
den mest inbrottsfrekventa… Det är därför dags att ni alla nu ser över era skyltar att de syns
och sitter uppe, har ni alla boende satt upp de klisterdekaler som ert områdes
kontaktpersoner försett er med!? Om ni saknar dekaler så hör av er till kontaktpersonen som
får nya av mig vid behov. MEN de gör ingen nytta om de ligger i en låda hemma…Kolla att
kontaktuppgifter till varandra stämmer och att ni alla har fått listan med kontaktuppgifter så
ni kan kontakta varandra vid behov! Ett tips är att ha en lista utskriven både på jobbet och
hemma (eller lägga in kontakter till närmsta grannarna i mobilen) man vet aldrig när behovet
uppstår…

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden september 2011.

Totalt 18 anmälningar gällande inbrott, varav 2 är försök till inbrott ( 31 st 2010, 32 st 2009).
(Obs på kartan fattas en prick på Barytonvägen pga fel datum vid inskrivningen i vårt
datasystem). Ett inbrott i fritidshus denna månad, vid Fullersta Kvarn.

Av månadens 18 bostadsinbrott, varav två är försök till inbrott, så är det ett av hushållen som
uppgivit i anmälan att de har larm.

Fem fullbordade inbrott är i lägenheter, 11 fullbordade inbrott resp de två försöken är i
villa/radhus. Elva av inbrotten har skett dagtid (ca kl 06-17), tre stycken kvällstid (ca kl 19-
22) och tre nattetid (ca kl 23-06). Ett okänd tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under flera
dygn.

Tillvägagångssätt
Denna månad flest inbrott via uppbrutna entrédörrar (3 lägenheter, 2 radhus, 1 villa), men
fortfarande även många via krossat eller uppbrutet fönster. Även denna månad så har man vid
ett par tillfällen kommit in genom att krossa en glasruta vid entré- eller altan/balkongdörr och
sträckt in armen och låst upp. Jag måste därför återigen påpeka nyttan av lås på dörren som ej
ska gå att öppna inifrån när man ej är hemma (tex sk ASSA-lås).



GRANNSTÖDSBIL
Torsdag 20 oktober kl 16-18 kommer vi att ha nästa utbildning för blivande engagemang i
grannstödsbilen. Uppstart kring Segeltorp/Snättringeområdet är tänkt till årsskiftet och till
dess måste vi i så fall ha ett gäng som gått utbildningen.

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 vår samordnare för grannstöd Segeltorp, Leif Rundström, 0733-688 034
eller per mail: leif.h.rundstrom@tele2.se

Grannstödsbilen kör redan sedan många år tillbaka i östra Huddinge, ni som är intresserade
av att engagera er där, kontaktar i nuläget Anita Kjellin på tfn 070 595 69 44 eller per mail:
lars.anita.kjellin@telia.com

Övrigt noterbart under månaden:
I en villa på Hermelinvägen i Stuvsta onsdag 7/9 vid 21.40-tiden på kvällen så stod plötsligt en okänd man i
familjens hall. Han gick iväg när de sa till honom. Familjen kunde inte upptäcka att något saknades. Stöldförsök?
Polisanmälan om hemfridsbrott är skriven.
Lås ytterdörrar även när ni är hemma!

På Strömkarlsvägen i Stuvsta torsdag 29 sept– stöld i bostad med hjälp av nycklar som stulits samma dag från
dotterns skola (omklädningsrum idrottshall) Ytterligare en flicka blivit av med nycklar – polis snabbt
informerade och på plats på adressen, inget inbrott hann ske.
Liknande scenarion hade vi i Huddinge i februari, det har sedan dess förekommit på flera platser i länet, nu åter i
kommunen. Tips! Inga värdesaker ska lämnas i kapprum/omklädningsrum i skolorna. Lägg inte in
familjens hemnummer under just namnet "hem" i mobilen – tjuvarna ringer snabbt till Eniro och får
fram hemadressen via telefonnumret i mobilen. Skolornas rektorer i kommunen skall vara informerade
om händelsen!

På Förrådsvägen i Huddinge torsdag 15 sept har en okänd gärningsman eventuellt försökt att sticka in en "arm"
genom brevlådan. ( Arm = verktyg som låssmeder använder sig av ) Skrapmärken finns på insidan av dörren och
brevlådan var intryckt. Polisanmälan om skadegörelse skriven, men kan vara ett inbrottsförsök.
Var observanta på liknande företeelser i ert bostadsområde – flerfamiljshus!

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


