
Grannsamverkan april 2013 
Hej alla ni som bor inom ett grannsamverkanområde! Inbrotten fortsätter glädjande nog att minska även 
denna månad. Vet ni att enligt statistiken så minskar brottsligheten upp till 26 % inom områden som driver 
grannsamverkan… (Mer info finns på bra.se) Därför är det viktigt att vi tillsammans utökar grannsamverkan 
inom kommunen. Har ni bekanta som bor i områden utan grannsamverkan så hänvisa dem gärna till mig för 
hjälp att starta upp. Tillsammans blir vi extra många ögon och öron! 

 

Totalt 17 anmälningar gällande 
inbrott varav 5 gäller försök till 
inbrott i bostäder under mars i 
Huddinge.  
(32 st 2012, 31 st 2011) 
 

Följande områden har drabbats denna månad: 
 

Skogsäng-Milsten Staffansvägen 
 
Stuvsta  Älgvägen, Nybyggarvägen 
 
Fullersta  Vistavägen, Bykrogsvägen
  
Sjödalen/Solgård Mariedalsv, Apelv, Klockarv, 
  Merkuriusvägen 
 

Glömsta  G:a Sthlmsvägen 
 
Flemingsberg NV Diagnosv, Kästadalsv,  
  Spiselv, Terapivägen 
 
Segeltorp  Uvvägen 
 
Skogås  Gryningsvägen 
 
Vårby  Krongårdsvägen 
 
  

  
 
 



Tillvägagångssätt och tips mars 2013 

När? 
Av månadens 17 inbrott har 7 skett under dagtid, 3 
kvällstid och 7 okänd tidpunkt då bostäderna varit 
lämnade utan uppsikt ett eller flera dygn. Prata med 
grannar när ni reser bort, så att ngn håller koll på ditt 
hus, dvs går ett varv runt  så gott som  varje dag! 

Hur? 
Anmärkningsvärt denna månad är att det vid flera 
tillfällen har brutits bort lister runt fönster och sedan 
har hela fönsterkassetten lyfts bort och tjuvarna får 
en stor fin ”dörr” att gå in och ut igenom. Se över 
vilken konstruktion ni har på era fönster, några 
envägsskruvar för att hålla listerna på plats kan vara 
en billig lösning. Om inte fönsterkassetterna är 
fastlimmade så prata med en glasmästare om hur ni 
kan åtgärda det! 
 
Nyckelstölder i skolor igen! Tjuvar har åter härjat i 
våra skolor och stulit nycklar och mobiler från 
skolbarn. ”Hem” i mobilen går lätt att spåra via 
internet och hemadressen har ofta besök och stöld 
med nyckel innan någon har märkt stölden. 
Alla kommunens skolor har fått information om 
detta. Ett tips är att döpa hem-numret till något 
annat än just hem i barnens mobiltelefoner! 

Larm 
I de tre anmälningar där det denna månad anges att 
bostaden har larm kan konstateras att tjuvarna i två 
fall har gått in i just det enda rum som saknar 
larmdetektor – de har koll… Kan vi se dem oftare när 
de rekar?! Ring polisen om du är osäker på en persons 
beteende! 
 

Tips under månaden 
En man i röd skåpbil på Mossv i Fullersta utger sig för 
att han ska laga fönster. Ingen sådan beställning gjord 
av familjen. Mannen hade många tatueringar på 
halsen, underarmar och händer. Klädd i beige 
arbetskläder, någon mer som haft besök? 
 

En viktig del i arbetet mot bostadsinbrott utgörs av att 
identifiera och gripa de som handlar med stöldgods. 
Det är otroligt viktigt att stulna föremål kan härledas 
till rätt ägare. Vill därför påminna om att fotografera 
och märka upp värdesaker. Se mer info : 
www.stoldskyddsforeningen.se  
 

”Oseriösa hantverkare” 
Nu är de sk ”asfaltsläggarna” åter i distriktet . – ett 
säkert vårtecken… Anlita aldrig någon utan F-
skattsedel för ditt hantverksarbete, det kan bli dyrt 
och är oftast ett undermåligt arbete. Mer info finns 
att läsa på Huddingepolisens facebooksida. 
www.facebook.com/Polisen.Huddinge  

http://www.stoldskyddsforeningen.se/


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! 
 
För tredje månaden fortsätter vår grupp på Facebook för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i Huddinge som håller på med 
grannsamverkan.  I skrivande stund är vi 130 medlemmar i gruppen och den börjar så sakteliga blir mer och mer aktiv.  Det finns två sätt att 
komma med i gruppen; 1. Bli vän med din kontaktperson på Facebook, så kan kontaktpersonen bjuda in dig i gruppen 2) sök upp 
”grannsamverkan Huddinge” och ansök om att bli medlem samt skicka ett mail till mig gällande  vem som är din kontaktperson, så 
godkänner jag in dig. Läs också rutan ”OM” när du går in i gruppen, så att du helt klart vet syftet med gruppen, Välkomna! 
 
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!  
    
 

Vill du maila tips som ej är av akut karaktär, till polisen? polismyndigheten.stockholm@polisen.se   
Skriv i ärenderutan, tex ”tips södertörn”. 
 
 

mailto:polismyndigheten.stockholm@polisen.se

