
Grannsamverkan november 2013 

Sammanfattning oktober månad i Huddinge 
Totalt 14 anmälningar gällande inbrott eller försök till 
inbrott (22 samma period förra året, 27 året innan). 

Följande områden har drabbats denna månad: 
Segeltorp  Oliwebladsväg 
 
Skogås  Fjädervägen (Länna), Storvretsvägen 
  (2 anmälningar) 
 
Trångsund  Blåsippsdalen (försök), Amaryllisv 
 
Vårby  Solhagavägen (inga brytskador, 
  förmodligen stöld i bostad utan 
  inbrott), Botkyrkavägen 
 
Flemingsberg  Kästadalsv (Kästa), Visättrav (försök) 
 
Stuvsta  Ågestavägen, Åkerstigen (försök) 
 
Sjödalen/Huddinge C Lagmansvägen (villa) 
 
Vidja  Doktorsvägen (försök) 
 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! Glädjande nog ovanligt få inbrott för att vara oktober, vilket känns 
väldigt positivt. Men en hel del inbrott runtomkring i grannkommunerna, så de finns i vår närhet... Fortsätt använda 
de lås och larm som ni har så att inte ”tillfället gör tjuven”. Dvs just den dagen ni inte har låst fönster/altandörr eller 
ytterdörren med alla låsfunktioner eller satt på larmet så kommer oärliga personer till ert område? Tjuvar rekar 
oftast i förväg, så se till att de inte väljer just Ditt eller dina grannars hus! 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i oktober 2013 

När? 
8 inbrott har skett under dagtid, 1 kvällstid, en 
nattetid och 4 okänd tidpunkt då huset stått obevakat 
över ett helt eller flera dygn.  

 

Hur? 
Fortfarande många krossade rutor där i de flesta fall 
armen kan stickas in genom den krossade rutan och 
dörren/fönstret kan öppnas. Lås som inte går att 
öppna inifrån är ett enkelt sätt att förhindra denna 
typ av ingångsvägar. Fönster som ni sällan öppnar 
själva kan med billiga medel skruvas igen inifrån med 
en skruv i varje hörn. Tex fönster intill balkong-
/altandörr som ofta utsätts men sällan öppnas av 
husägaren själv. 
 

Rörelsestyrda lampor rekommenderas, främst på de 
insynsskyddade sidorna av era hus. Denna månad 
även 3 lägenheter på nedre botten i lägen där det är 
insynsskyddat på den sidan där tjuven har brutit upp 
fönstret. Kan vara ett utmärkt läge att sätta 
rörelsestyrd lampa på fasaden. Prata med husvärden! 
 

Larm 
I två av anmälningarna denna månad anges att man 
har larm i hemmet, troligen har det gjort att tjuvarna 
lämnat snabbare och med mindre gods i minst ett av 
fallen. 

Tips under månaden 
Vid inbrottsförsöket på Åkerstigen i Segersminne så är 
två 10-åriga barn hemma och skriker när de ser 
personer bryta på altandörren. Männen lämnar direkt. 
SIGNALEMENT:  2 män ca 180 cm långa, en lite mer 
muskulös och skäggig och den andra lite smalare och 
slätrakad. Båda hade svarta mössor och vantar på sig. 
Bra agerat av barnen som gjorde sig hörda. Tjuvar vill 
inte bryta sig in där det är folk hemma. Om det 
knackar/ringer på ytterdörren så visa alltid att ni är 
hemma, även om ni inte vill öppna dörren för 
främmande människor! 
 

Vid inbrottet på Amaryllisvägen i Skogås (Fållan) så 
stals även familjens bilnyckel och bil. Bilen är 
fortfarande efterlyst. 
Familjen önskar hjälp att hålla utkik efter deras blå 
Saab 9-3 (årsmodell 2008) med regnr: FDP 938, ring 
polisen om ni skulle se den! 
 
OBS! Signalement och fler tillvägagångssätt kan ni 
följa mer kontinuerligt genom att gå med i vår slutna 
facebookgrupp där jag uppdaterar aktuella händelser 
så ofta jag hinner.  …OM ni inte vill vänta på denna 
sammanfattning som kommer en gång per månad! 
 



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 tionde 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 291 medlemmar i gruppen. (Finns även 6 personer som 
väntar på att bli godkända… Kom ihåg att skicka mig ett mail om vem som är din kontaktperson samtidigt som du ansöker, eller 
svara på meddelande med fråga om detta på FB) 
 

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! 

 

Hösthälsningar 

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

