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Hej alla grannsamverkare! Lika glädjande denna månad som förra, att många grannar sett saker, tilltalat 

främmande personer i sitt område och ringt polisen när det behövts. Troligen är 5 av månadens anmälningar 

uppklarade då tjuven grips vid inbrott nr 5 och man kan hitta gods som sannolikt kommer att binda honom till 

ytterligare 4 brott innan. Toppen, keep up the good work! Nu har vi sommarperioden framför oss, prata ihop er 

med grannarna så ni har koll på att förhoppningsvis någon är hemma på gatan varje vecka och får uppdraget 

att ha koll på husen åt dem som är borta! 

 

Totalt 10 anmälningar gällande inbrott varav 2 
gäller försök till inbrott i bostäder under maj i 
Huddinge.  
(11 st 2012, 13 st 2011) 
 

Följande områden har drabbats denna 
månad: 
 
Stuvsta  Finnholmsvägen,  
  Stövarvägen (3 anmäln) 
 
Fullersta  Hageby allé (Vistaberg)  
 
Glömsta  Ryttarvägen  
 
 
Segeltorp  Lövdungevägen 
 
Vårby  Bäckgårdsvägen 
 
Trångsund  Skansvägen,  Tjäderstigen 
  

(här greps inbrottstjuven som även misstänks för brotten på 
Stövarvägen i Stuvsta) 
 
 



Tillvägagångssätt och tips maj 2013 

När? 
Av månadens 10 inbrott har 6 skett under dagtid och 
4 under kvällstid . 

Hur? 
Lite ovanligare tillvägagångssätt vid ett tillfälle, att 
man bänt bort lister till ett fönster i en ytterdörr för 
att sen kunna sticka in handen och öppna 
ytterdörren inifrån. Som jag brukar ”tjata om” så ska 
inte dörrar och fönster gå att öppna inifrån utan 
nyckel när ni inte är hemma! 
Källarfönster/garagedörrar verkar fortfarande vara 
en svag länk. Se över lås och skruva igen fönster som 
ni ändå öppnar väldigt sällan. Lås fast stegar! 
 

Larm 
I fyra av månadens anmälningar uppges att bostaden 
hade larm. Jag kan konstatera att man går in i just 
det rum där det saknas sensor, eller genom 
rutor/dörrar utan att magnetkontakter bryts. 
Tjuvarna rekar och har koll!  
 

OM ni har bra lås och skalskydd och ändå känner er 
otrygga så är det bra att satsa på ett godkänt larm. 
Kontakta larmbolag som är certifierade och 
godkända för att installera larm! (se tex www.sbsc.se 
som är svenska brand och säkerhetscertifieringars 
hemsida) 

 

Tips under månaden 
Sommaren är här och det är skönt att kunna vädra in 
frisk luft genom vädringsfönster och balkongdörrar, 
men tyvärr måste vi dock varna för att lämna fönster 
och dörrar öppna om man inte är på samma sida 
huset  / eller i samma rum och  har uppsikt… 
 

SIGNALEMENT att vara uppmärksam på (kan sättas i 
samband med inbrottet på Finnholmsvägen i 
Stuvsta) 
 

Man av medellängd, grovt byggd, blå/turkosblå 
snickarbyxor utan hängslen, 35-40 år mörkt/råttfärgat 
hår. Såg ut som en ”byggjobbare” enligt vittnen. 
 
Grannar som ser männen gå in på tomten tolkar dem 
som byggjobbare och reagerar inte först.  
Månadens tips blir därför att ni lägger in era grannars 
mobilnummer i er egen mobiltelefon så att ni kan 
ringa grannen och fråga ifall de ska ha hantverkare 
hemma! 
Grannsamverkan är skillnaden mellan att göra 
ingenting och ringa 112! Trist att i efterhand få veta 
att grannen har haft inbrott och du själv troligen såg 
tjuvarna men trodde att det var några som skulle vara 
hos grannen… 

http://www.sbsc.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 femte månaden fortsätter vår grupp på Facebook. Den är till för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i 
Huddinge som håller på med grannsamverkan.  I skrivande stund är vi 190 medlemmar i gruppen varav ca 75 är kontaktpersoner 
för sitt område. Gruppen börjar så sakteliga blir mer och mer aktiv.  Det finns två sätt att komma med i gruppen; 1. Bli vän med din 
kontaktperson/annan granne på Facebook, så kan den personen bjuda in dig i gruppen 2) sök upp ”grannsamverkan Huddinge” på 
Facebook 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

