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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!
Månaden började ganska lugnt, men tyvärr – som väntat- blev det en ökning i slutet av
månaden kring högtiderna.
Ett sätt att hjälpas åt för att öka uppmärksamheten och tryggheten för alla boende i Huddinge
är ju insatserna som görs kring grannstödsbilen. På onsdag 18 januari kl 16-18 sker nästa
utbildning som är en förutsättning för att man skall kunna bemanna bilen, som förare eller
bisittare (man behöver alltså inte ha körkort för att kunna göra en insats). Det finns fortf plats
för fler intresserade, hör av er snarast om ni vill veta mer!

På torsdag 19 januari kl 16-18 är nästa utbildning för kontaktpersoner inom
grannsamverkan. Har ni bekanta som bor i områden som ännu ej har startat
grannsamverkan, så tipsa dem gärna om att höra av sig till mig innan dess så hinner de
komma med och få veta lite mer vad det hela innebär.

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden december 2011.

Totalt 27 anmälningar gällande inbrott, varav 4 är försök till inbrott ( 14 st 2010, 56 st 2009).
Två inbrott i fritidshus denna månad (Glömsta samt Svartvik)

Av månadens 27 bostadsinbrott, varav fyra är försök till inbrott, så är det sex av hushållen
som uppgivit vid anmälan att de har larm. Larmen har gjort att vaktbolag, anhöriga eller
grannar har upptäckt inbrottet omgående, men inte i något fall att man hunnit se eller hindra
inbrottet.

Fem fullbordade inbrott och ett försök är i lägenheter, 18 fullbordade inbrott resp tre försök är
i villa/radhus. 16 av inbrotten har skett dagtid, två kvällstid och två nattetid. Sju okänd
tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under större delen av ett dygn eller under flera dygn.

Stuvsta 9 (Varav 1 i Myrängen)
Skogsäng/Milsten 1
Fullersta 1
Sjödalen 2
Vårby 1
Masmo 1
Segeltorp 2
Skogås 2
Länna 1
Vidja (Svartvik) 4
Flemingsberg NV 2 (Grantorp)
Flemingsberg SO 1 (Visättra)

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



HUR?
Denna månad flest inbrott via fönster (14 st) – i de flesta fall är fönstret beläget på en
insynsskyddad del av bostaden, man har i flera fall hittat en stor sten inne i bostaden. Det kan
vara ett troligt scenario att tjuvarna först kastar in en sten från ett visst avstånd, om det inte
sker ngn reaktion från bostaden eller grannar så går man fram och sticker in handen och
öppnar de i många fall olåsta fönstren/altandörrarna.

Denna månad – tyvärr lite färre avbrutna inbrottsförsök i förhållande till antal fullbordade
inbrott och även färre vittnesuppgifter vid inbrottstillfällen, vilket naturligtvis kan bero på att
många varit bortresta och fler bostäder stått utan tillsyn. Det vill säga, fortsätt ert arbete med
grannsamverkan och våga reagera om ni ser något som verkar felaktigt, det gör skillnad!

VAD TILLGRIPS?
Bärbara datorer, smycken, klockor, digitalkameror, pass, nycklar, plånböcker, vid ett tillfälle
en moped och kontanter.

VEM?
Vid genomläsning av anmälningar i hela länet visar vittnesuppgifter att gärningsmän ofta
jobbar i grupp. Signalementsuppgifterna är ungefär lika över hela länet. Det är påfallande ofta
ett gäng (2-4 ) unga killar iklädda huvjackor och mörka kläder.

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 ”vinter” (om man nu kan kalla detta vinter?!?) utan
oangenäma påhälsningar!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


