
Grannsamverkan februari 2013 
Hej, inbrotten har minskat med ca 10% denna månad 
jämfört med januari förra året, dock fortfarande 
alldeles för många, då det är en väldigt obehaglig 
upplevelse för alla som drabbas. 

 

Totalt 18 anmälningar gällande inbrott eller försök till 
inbrott i bostäder under januari månad i Huddinge.  
(35 st 2012, 26 st 2011) 
 

Följande områden har drabbats denna månad: 
 

Skogsäng-Milsten 3 anm; Östanvägen 2 ggr  
  samma hus, Byalagsvägen . 
 

Sjödalen-Balingsnäs 1 anm, Musseronvägen i  
  Sörskogen. 
   
Stuvsta  3 anm; Kräpplav, Långkärrsv,  
  Ängsbergsvägen 
 

Skogås  3 anm; Vallhornsv, Duettv, 
  Fäbodvägen 
 

Vårby  4 anm; Bäckgårdsv 2 st,  
  Lysbojsv och Mogårdsvägen 
 

Segeltorp  2 anm; Juringe allé, Gårdsv.
   

Flemingsberg  2 anm; Diagnosvägen 
  Spannbacken (Kästa) 
 

Totalt fem anmälningar gäller försök till inbrott (4 lgnh), 
övriga 13 anmälningar gäller fullbordade inbrott. 
 
Finns även ytterligare en anmälan gällande förberedelse 
till inbrott, där polisen kontrollerat personer som höll 
på med förberedelser i sin egen bostad… 

Fortsätt att höra av er om misstänkta händelser och 
personer i ert område, ring hellre en gång för 
mycket än en gång för lite! Tyvärr händer det alltför 
ofta att drabbade personer inte ringer polisen fast 
inbrottstjuvar står på balkongen/ i sovrummet / på 
tomten (tre bara denna månad)… Utan era samtal, 
har vi ingen chans att ingripa! 



Tillvägagångssätt januari 2013 

Andra brott, kanske av intresse i 
era områden: 

 

Bilbrott  - stöld ur bil, tillgrepp av bil samt försök till 
tilgrepp av bil - denna månad är 54 st anmälda. 

 

Flest i Skogås (9st) och Trångsund (7st) 

Kungens Kurva (8 st), Flemingsberg (7st), centrala 
Huddinge (6 st) och Fullersta/Vistaberg  5 st i övrigt 
lite utspritt. 

 

 

När? 
Av månadens 18 inbrott har 7 skett under dagtid, 4 
kvällstid och 7 okänd tidpunkt då bostäderna varit 
lämnade utan uppsikt över flera dygn. Vi börjar ju nu 
gå mot ljusare tider, men TIMER på lampor 
rekommenderas fortf på eftermiddagar / kvällar!!! 

Hur? 
Denna månad är krossade / uppbrutna fönster den 
svaga punkten… Det tjuvarna alltså gör är oftast att 
de krossar en ruta – sticker in handen och låser upp. 
Ett bra sätt att förhindra denna möjlighet är att ha 
lås på dörrar och fönster – och använda dem! En 
billig lösning är även att skruva igen fönster som man 
ändå aldrig öppnar – tex källarfönster som är en 
vanlig inbrottsväg. 
 
I endast en av anmälningarna uppges att man hade 
larm, som dock ej var inkopplat denna dag… 
 

Vad stjäls? 
Smycken, laptops, klockor, spritflaskor, kontanter,  
verktyg. 
 

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

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. Blodspår på en del adresser 
vilket kan ge framtida lösningar av brotten – 
utredningar pågår. 
 
OBS! Om det finns spår runt på tomten eller i 
bostaden, försök att lämna dem orörda till polisens 
spårtekniker eller till spårhund vid akuta lägen! 
 



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! 
 
Nytt från denna månad är att vi har en särskild grupp på Facebook för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i 
Huddinge som håller på med grannsamverkan.  Finns två sätt att komma med i gruppen; 1. Bli vän med din kontaktperson på 
Facebook, så kan hen bjuda in dig i gruppen 2) sök upp ”grannsamverkan Huddinge” och ansök om att bli medlem samt skicka ett 
mail till mig 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!  
    
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 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

