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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Är nu tillbaka efter semestern och kan konstatera att det var 22 anmälda inbrott i Huddinge
under juli månad. Tyvärr är det tio fler än samma period förra året.
Från 1 mars till 10 juli hade dock 115 inbrottstjuvar gripits i länet. Era tips om ev rekning för
inbrott eller pågående inbrott gör stor skillnad, fortsätt att ringa det nya tipstelefonnumret
direkt till polisens larmcentral om ni ser saker som ni kopplar ihop med ev inbrottstjuvar.
Våga ringa, hellre en gång för mycket…

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 kan användas om ni har tips som har med just bostadsinbrott att göra!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden juli 2012.

Totalt 22 anmälningar gällande inbrott i bostäder. Dessutom tre inbrott i fritidshus vid Ådran,
Vidja och Vårby. (12 st anmälda inbrott i bostäder 2011, 33 st 2010, 25 st 2009).

Av månadens 22 anmälningar ang bostadsinbrott, varav fyra gäller försök till inbrott, så finns
uppgifter om att åtta av de drabbade har haft larm till bostaden. I flera fall har tjuvarna då
begränsat sig till ett rum så att larmdetektor ej utlösts. I flera fall även avslitna/avklippta
larmkablar och nerslitna larmsirener.

Endast ett fullbordat inbrott och ett försök är i lägenheter, resten är i villa/radhus varav tre är
försök och 17 fullbordade inbrott. Två av inbrotten har skett dagtid, två kvällstid, fem nattetid
samt 13 okänd tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under flera dygn.

Fullersta  1
Sjödalen/Balingsnäs 1
Stuvsta 4
Skogsäng/Milsten 3
Snättringe/Utsälje 4
Segeltorp  2
Glömsta  2
Flemingsberg (Visättra ängar) 1
Vårby  1
Skogås 3

Övriga områden som ej nämns här har inte
gjort några anmälningar om inbrott i bostad
denna månad



HUR?
Sexton av inbrotten denna månad är via uppbrutna eller krossade fönster, även flera
bortbrutna lister och utlyfta fönsterrutor. Fem via balkong-/altandörr. I de fall fönster har
krossats så har man sträckt in handen och öppnat fönsterhakar eller altandörrshandtag. Man
har även i flera fall kunnat öppna en dörr inifrån och enkelt tagit sig ut ur bostaden med gods.
I flera fall har man använt stegar, bord och lådor för att kunna klättra upp och ta sig in via
övervåningar (som ej varit larmade i samma utsträckning…)

Kom ihåg att det EJ ska gå att öppna dörrar och fönster inifrån utan nyckel. Fönster- och
dörrlås är en bra investering! Om det är fönster i huset som du sällan öppnar så kan det vara
en billig lösning att helt enkelt skruva i några skruvar från insidan. Lås om möjligt fast
stegar!

VAD TILLGRIPS?
Bärbara datorer (laptops samt Ipods), smycken, kontanter, kamerautrustning, mobiltelefoner,
klockor, vitvaror, TV, spritflaskor, plånbok.
Vill också påminna om att det är viktigt att komplettera sin anmälan med gods om man inte
kan ange det från början. Särskilt viktigt med gods som är möjligt att spåra och söka efter
såsom graverade smycken och elektronik/vitvaror med tillverkningsnr och mobilers IMEI-nr.
(fås på de flesta modeller fram om du knappar in *#06# på din mobil)

VEM?
Tyvärr inte så många vittnesuppgifter denna månad då de flesta inbrott skett där folk varit
bortresta och husen utan tillsyn. 3 killar i 18-22 årsåldern observerades av en granne vid ett
inbrott i Skogås natten mellan 26:e och 27:e, samtliga var iklädda kepsar och hade västar.

ÖVRIGT
Flera inbrott nattetid denna period, vilket tidigare varit ganska ovanligt. Troligen någon liga i
farten som har detta tillvägagångs sätt. OM ni hör något ljud utanför/vid huset nattetid, tänd
lampor så det klart syns att ni är hemma. Rörelsestyrda lampor vid altandörrar kan vara bra i
förebyggande syfte.

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!

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

Hoppas ni alla får en fortsatt skön sensommar utan ovälkomna besökare!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge



Enligt önskemål – en lapp med alla telefonnummer samlade, att hänga upp på kylskåpet…

AKUT vid pågående (eller nära förestående)
brott 112

Icke akuta ärenden till polisen, som tips,
anmälningar, förfrågningar
Detta nummer gäller vart du än är i landet
– du kopplas till närmsta lediga polis! 114 14

Tips som endast handlar om ev inbrottstjuvar,
rekning för inbrott mm 010-569 02 21
(Du kommer direkt till en insatt personal vid polisens Länskommunikationscentral och slipper
passera växeln som du gör vid 114 14… )

Vill också påminna om att det är bra att lägga in alla sina grannars telefonummer
i sin mobiltelefon (de som har) för annars, om det finns på ett blad i din dator, så
är det inte troligt att du har det tillgängligt när du behöver det…


