
Grannsamverkan december 2012 
Hej, färre inbrott än förra året i november, men ändå 
alldeles för många . Tyvärr inte så många vittnes- 
iakttagelser denna månad – tjuvarna har  troligen 
ganska bra koll på när det inte är folk i närheten… 

 

Totalt 24 anmälningar gällande inbrott eller försök till 
inbrott i bostäder under november månad i Huddinge.  
(33 st 2011, 53 st 2010) 
 

Följande områden har drabbats denna månad: 

Skogsäng-Milsten 3 anm; Milstensvägen 2 st  
  samt Myrmarksvägen 

Fullersta  1 anm; Hortensiavägen 

Sjödalen-Balingsnäs 4 anm, samtliga i Solgård;  

  Fornborgsv  2 st,  
  Holmgårdsv, Lilla Solgårdsv 

Stuvsta  4 anm; Bryggarv, Kräpplav,  
  Långkärrsv, Skogsbrynsv 

Trångsund  2 anm; Skansv, Spelv 

Snättringe  3 anm; Snäckv, Buntmakarv, 
  Teknikerv 

Segeltorp  7 anm; Fasanv, Juringe allé, 
  Patron Bergs v, Segeltorpsv, 
  Skansbergsv, Skrakv, Slåtterv. 

 

Segeltorp drabbades värst denna månad, med  samtliga 
inbrott under månadens första två veckor, därefter lugnt. 
 

Totalt sex anmälningar gäller försök till inbrott, övriga 
18 anmälningar gäller fullbordade inbrott. 

Fortsätt att höra av er om misstänkta händelser och 
personer i ert område, ring hellre en gång för 
mycket än en gång för lite! (se telefonnr på sista sidan) 



Tillvägagångssätt november 2012 

Andra brott, kanske av intresse i 
era områden: 
Har förstått att länkar till bilbrotten inte har gått att 
öppna – intresset  har inte varit så stort hittills att ta 
del av informationen. Jag funderar till januari, kom 
gärna med önskemål/synpunkter vilka brott Du skulle 
vilja ha med i månadsredovisningen utöver bostads- 
inbrotten! 
 

10 st anmälningar gällande  inbrott i garage denna 
månad.  1 i Myrängen, 1 i östra Solgård (Vårdkasen), 
1 i centrala Huddinge,  3 i Segeltorp, 1 i Kungens K, 2 i 
Skogås, 1 i Trångsund. 
 

3 anmälningar gällande inbrott i källar/vindsförråd. 1 
av dem i Skogås (tvättstuga) samt 2 i Flemingsberg. 
 

När? 
Av månadens 24 inbrott har 10 skett under dagtid, 4 
kvällstid, 4 nattetid och 6 okänd tidpunkt då 
bostäderna varit lämnade utan uppsikt över flera 
dygn.  Det är alltså i skydd av mörkret på dagarna 
som flest inbrott sker för närvarande – TIMER på 
lampor rekommenderas!!! 

Hur? 
Denna månad är altandörrar den svaga punkten.  
Nedre delen har i flera fall sparkats in. Se över hur 
just dina dörrar är uppbyggda (se tips på nästa sida) 
Även fönster har brutits upp och i flera fall har hela 
kassetter lyfts ut. Tips!  Kolla att dina 
fönsterkassetter är limmade och att det inte endast 
är en list som håller dem på plats från utsidan.  
Två fall där den boendes egen stege har nyttjats för 
att komma åt fönster högre upp… Lås fast stegarna! 
I sex av anmälningarna uppges att bostaden har 
larm, dock i flera fall har tjuvarna undvikit just 
rummen med rörelsedeckare.  
 

Vad stjäls? 
Smycken, laptops, klockor, spritflaskor, Ipads, pass, 
märkeskläder, konstföremål, kontanter, samt i ett fall 
bilnyckel samt bil. 

Vem? 
Inte så många gripna eller användbara signalement i 
just Huddinge denna månad, men en del gripna 
tjuvar i kommunerna runt omkring vilket förstås även 
påverkar vår situation. Knappt några inbrott i östra 
Huddinge efter förra månadens ”massgripande”. 
 

OBS! Gärningsmännen ringer så gott som alltid på 
dörren först, visa att du är hemma – och ring polisen! 



Vanligaste inbrottsvägen i Huddinge 
denna månad… 

Vill rekommendera alla att se över möjligheterna till en förstärkningsplåt mellan 
”trämaterialet” som är i nedre delen på många altan- / balkongdörrar! 
Skruvas med fördel fast i den inre halvan av dörren, med sk ”envägsskruv”. 



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 skön julmånad utan ovälkomna besökare! 
 

Med vänlig hälsning  
 

Anna Schelin,  Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge 

BRA ATT HA NUMMER 
 
AKUT vid pågående (eller nära förestående)  brott   112 
 
Icke akuta ärenden till polisen, som tips, anmälningar, förfrågningar 114 14 
Detta nummer gäller vart du än är i landet 
– du kopplas till närmsta lediga polis!  
    
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. Kan dock behöva ringa många signaler! 
 


