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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

17 anmälda inbrott i Huddinge under augusti månad. Det är hälften så många som förra året
vilket i och för sig är bra, men självklart ändå 17 för många för dem som drabbats denna
månad. Positivt är att 9 av dessa anmälningar dessutom gäller försök till inbrott och en
anmälan gällande förberedelse till inbrott. Här är det ni ute i bostadsområdena som i flera
fall har avbrutit/stört tjuvarna, samt i några fall att det är bra lås på bostäderna som
försvårat för tjuvar att ta sig in. På Hermelinvägen i Stuvsta har rådigt agerande av de
boende gjort att en inbrottstjuv kunde gripas.

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 augusti 2012.

Totalt 17 anmälningar gällande inbrott i bostäder. Dessutom två inbrott i fritidshus i Vårby
och Fullersta. (33 st anmälda inbrott i bostäder 2011, 29 st 2010).

Av månadens 17 anmälningar ang bostadsinbrott, varav nio gäller försök till inbrott samt en
förberedelse till inbrott, så finns uppgifter om att tre av de drabbade har haft larm till
bostaden. I två av fallen har inbrotten ej fullbordats så att larmet har berörts.

Tre försök och inget av de fullbordade brotten är i lägenheter, resten är i villa/radhus varav
sex är försök och sju fullbordade inbrott. En anmälan gäller en man som gripits för
förberedelse till inbrott då han smög runt i ett villaområde i Stuvsta med brytverktyg. Sex av
inbrotten har skett dagtid, fyra nattetid samt sju okänd tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn
under flera dygn.

Fullersta  1
Sjödalen/Balingsnäs 1
Stuvsta 6
Snättringe/Utsälje 2
Segeltorp  2
Flemingsberg, Visättra 1
Vidja 1
Vårby  1
Skogås 1
Länna 1

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



HUR?
Sju av inbrotten/inbrottsförsöken denna månad är via uppbrutna eller krossade fönster, även
några utlyfta fönsterrutor, vid tre tillfällen har tjuvarna gjort sk ”instick” dvs sträcker in armen
genom hål i fönsterruta/altandörr och lyckas på så sätt öppna det olåsta fönstret/altandörren,
samtliga dessa tre ärenden gäller fullbordade inbrott..

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. Ha aldrig nyckeln
sittandes i låset på insidan!

VAD TILLGRIPS?
Inte så mycket tillgripet denna månad pga många avbrutna försök, men bärbar dator (laptop),
smycken, klocka samt en hårddisk till dator har rapporterats som stulet.

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 tillverkningsnummer och mobilers
IMEI-nr (fås på de flesta modeller fram om du knappar in *#06# på din mobil).

VEM?
På Budkavlevägen i Segeltorp 13/8, har grannar observerat fyra män i 20-årsåldern varav tre hade luva och en
keps. De lämnade i en gammal silverfärgad Audi eller Passat av sedan-modell (ej kombi), okänt regnr.

På Hermelinvägen i Stuvsta greps en man efter mycket bra uppgifter från grannar. Inledningsvis var han
misstänkt för förberedelse till grov stöld, men sedan kom även en anmälan in om ett fullbordat inbrott där även
gods hittades i mannens bil.

På Renvägen i Stuvsta rapporterar grannar att en lblå Volvo av nyare modell med regnr DPF_0_ har setts i
området. Dock har inte ngn blå Volvo med den regnummerkombinationen gått att hitta i Transportstyrelsens
register (falskskyltad?!?).

En grön, Skoda Octavia Combi, med ett reg.nr som börjar på BZF… har observerats av grannar på Åkervägen i
Fullersta under v.33, då bilföraren gått runt bland hus på gatan.

Från Stövarvägen i Stuvsta 21/8, rapporteras att en person med följande signalement har setts smyga runt på
villatomter: Man, 40 år, Ljus i hyn, Grått hår

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 höst 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… Kan dock behöva ringa många signaler!)

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…


