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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

En klar minskning från förra månaden, men ändå fortfarande alldeles för många inbrott i
Huddinge även denna månad. Lite drygt ett per dag hela mars.
Det nya tipstelefonnumret direkt till polisens larmcentral har kommit igång bra enligt dem
som jobbar där. De uppmanar att ni inte ska tveka utan ring dem direkt om ni ser en ”skum
bil” i ert område. Registreringsnumret är väldigt intressant och de kan direkt se om bilen tex
förekommit tidigare i ngt inbrottssammanhang och skickar ut anrop till polisbilarna i
närheten att kolla upp bilen och personer i den!

Numret till tipstelefonen gällande enbart inbrott som ni kan ringa till direkt för att lämna tips
om tex misstänkt rekning för inbrott i era områden, 010-56 902 21. Dock ska detta inte
förväxlas med akutnumret. OM ni ser ett misstänkt pågående eller nära förestående brott så
RING 112!
Prioritera aldrig bort er själva med tanken "polisen har nog inte tid, de kommer ändå inte"
utan ring, ring, ring! Låt polisen själv göra prioriteringen.

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden mars 2012.

Totalt 32 anmälningar gällande inbrott, varav 3 är försök till inbrott.
( 32 st 2011, 24 st 2010).

Av månadens 32 anmälningar ang bostadsinbrott, varav tre gäller försök till inbrott, så finns
uppgifter om att fyra av de drabbade har haft larm till bostaden. Två av larmen har slagits
sönder alternativt att det klippts kablar av tjuvarna. Vid ett tillfälle så har larmet troligen gjort
så att tjuvarna har lämnat platsen utan att få med sig något gods.

Fyra fullbordade inbrott och två försök är i lägenheter, 25 fullbordade inbrott resp ett försök
är i villa/radhus. 12 av inbrotten har skett dagtid, 11 eftermiddag/kväll, två nattetid samt sju
okänd tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under flera dygn.

Stuvsta 8
Skogsäng/Milsten 1
Fullersta 2
Sjödalen/Balingsnäs 4
Segeltorp 3
Glömsta 2
Trångsund 3
Skogås 4
Länna 2
Vårby 3

Övriga områden som ej nämns här har inte
gjort några anmälningar denna månad



HUR?
Fortfarande flest inbrott via fönster – i de flesta fall är fönstret beläget på en insynsskyddad
del av bostaden.
Kom ihåg att det EJ ska gå att öppna dörrar och fönster inifrån utan nyckel. Fönster- och
dörrlås rekommenderas starkt, liksom rörelsestyrda lampor på ev insynsskyddade platser av
huset!
Denna månad flera inbrott via källardörrar/källarfönster – kanske är det en svag länk där
oftast låsanordningar är i sämre skick eller obefintliga?
Även denna månad ett par utlyfta sk "fönsterkassetter". Kolla att era kassetter även är
limmade, samt skruva fast listerna på utsidan med sk envägsskruv för att försvåra denna
ingångsväg. Vid ett tillfälle denna månad, har man med hjälp av stege tagit sig upp till en
balkong för att där bryta upp fönster på övervåning. Lås fast era stegar om ni måste ha dem
utomhus, eller om möjligt ta in dem i låst garage/källare. Här kanske man kan hjälpas åt inom
grannsamverkangruppen att hitta enkla lösningar tillsammans.

VAD TILLGRIPS?
Bärbara datorer (laptops), smycken, kamerautrustning, pass, bilnycklar samt bil, Playstation,
plånböcker med innehåll (kort) samt förstås kontanter.

VEM?
Vid sju tillfällen har uppmärksamma boenden eller grannar observerat gärningsmännen och
kunnat lämna vissa signalement. Vid tre tillfällen ledde boendes agerande till direktgripande
av gärningsman /gärningsmän samt att boende har rapporterat in registreringsnummer vilket
lett till att personer kunnat gripas senare i andra distrikt. Det har också i övriga länet gripits
flera misstänkta för grov stöld alt häleri med hjälp av gemensamma insatser från alla
samverkansparter. Vill åter påpeka att det är personers beteende och inte utseende som ni ska
vara observanta på i era bostadsområden!

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.
010-56 902 21 om ni har tips som har med bostadsinbrott att göra!

Kom också ihåg att prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan så att
händelser i ert område kan förmedlas ut till alla boenden så snart som möjligt!

Hoppas ni alla får en skön vår utan ovälkomna besökare!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


