
Grannsamverkan februari 2014 

Följande områden har drabbats (anm inskrivna i januari): 
Vårby Vårby allé (försök), Bäckgårdsv (2 anm) 
 

Masmo Myrstuguv (försök), Varvsvägen 
 

Segeltorp Smygv & Altartorpsv, Dalv, Häradsv, Skansbergsv (försök) 
 

Snättringe Atlestigen 
 

Skogsäng/Milsten Häradsv, Granitv, Heimdalsv, Storbergsv, Mantalsv 
 

Stuvsta Egnahemsvägen (försök) 
 

Fullersta Krusv (försök), Källbrinksv, Marmorv 
 

Glömsta Väringsv, Reginastigen, Erik Pukesväg 
 

Solgård Merkuriusvägen 
 

Flemingsberg  Terapiv (försök), Terapiv, Kittelv, Spannbacken 
 

Visättra Mangårdsv (försök), Mangårdsv 
 

Länna Lyckåsv & Smedjev (försök), Fjäderv (2 anm) 
 

Trångsund Björkallén, Trångsundsv, Opusgränd  

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Tyvärr fortsatt framfart av – som det verkar – flera inbrottsligor i kommunen. Och fortsatt väldigt få iakttagelser i 
samband med inbrotten. Högst antal inbrott på 3 år för en januari månad. Skulle vilja uppmuntra alla att verkligen 
se över lås och ingångsvägar så att ni använder de lås och larm ni har. Att tänka ”det drabbar inte oss” är  nog dumt  
i detta fall… Lita även på er intuition och ring hellre polisen en gång för mycket än för lite om ni ser personer i ert 
område som inte verkar ha där att göra. Prioritera inte bort er själva redan innan ni ringer, utan låt polisen göra 
prioriteringen när ni har ringt! 

Sammanfattning januari månad i Huddinge: 
37 anmälningar varav 8 försök och 29 fullbordade. 
4 av de fullbordade gäller lägenheter och 25 
villa/radhus.  
 
(Samma period förra året var det 18 anmälningar 
varav 5 gällde försök till inbrott) 

 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i januari 2014 

När? 
17 inbrott har skett under dagtid, 7 kvällstid, 5 nattetid och 8 
okänd tidpunkt då huset stått obevakat över ett helt eller flera 
dygn.  (fyra anmälningar gäller nyårsafton). Flest inbrott har av 
ngn anledning skett tisdagar (8) och fredagar (7) följt av 
lördagar (4) och måndagar (4). 

 

Hur? 
Fortfarande så är de flesta ärendena krossade rutor i 
altandörrar eller fönster där man stuckit in handen genom 
hålet och kunnat öppna. 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.  
 

Generellt för inbrottsförebyggandet gäller att försöka göra så 

att det ser ut som att ni är hemma vare sig ni är det eller ej!  
Lampor, timers, klockradio med lite musik/prat, kan grannen 
parkera sin bil på din tomt om ni är bortresta?! Osv osv  

 
LARM 
7 av bostäderna som drabbats denna månad hade larm. Ett av 
dessa har stannat vid försök, troligen pga larmet. Många har ett 
olarmat rum i huset och det är endast detta som då har 
besökts av tjuvarna, resten av huset står orört. 
 
Månadens ”hjälte” 
Ett vittne på Myrstuguvägen i Masmo, som ser två män stå vid 
en krossad altandörrsruta. Tilltalar dem och de försvinner 
därifrån. Väl synlig inne i bostaden låg en Ipad alldeles nära 
altandörren… 

Tips under månaden 
LÅS! Ytterdörrar och balkong-/altandörrar bör låsas så att de ej 
går att öppna inifrån när ni inte är hemma.  Många har sk ”säker-
borta-funktion” på sina ytterdörrar, men vet ni om det och 
använder den? Titta på låset i din dörr, om där finns en liten 
knopp/knapp så ska du dra ner den/trycka in den (finns lite olika 
varianter) innan du låser dörren utifrån. Då går ditt låsvred inte 
att öppna inifrån utan nyckel. Har du inte denna ”knopp” i 
dörren men är intresserad av att veta mer?! Kontakta närmaste 
auktoriserade låssmed! 
 

Stegar! Minst två fall även denna månad där man använt stege 
för att kunna bryta sig in på övervåningen  i det drabbade huset. 
Det är inte tjuvarna själva som bär omkring på egna stegar… 
 

Synlighet 
Är Du ledig dagtid och har möjlighet och lust att engagera Dig 
några timmar 1-2 dagar per månad så är  deltagande i 
Grannstöd Huddinge ett effektivt sätt att enkelt göra en 
samhällsinsats. Nästa utbildning är på tisdag 11 feb kl 16-18, 
platser finns kvar, hör av dig snarast för att anmäla dig till 

kursen! Läs mer på: www.grannstodhuddinge.se 
  
Signalement 
I de tre ärenden där det 
finns ngn form av 
signalement så är det 
män i 20-25 årsåldern 
ca 180 cm långa med 
huvtröjor/jackor… 

http://www.grannstodhuddinge.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. ”Hej, dig känner jag 
inte igen – söker du någon?” är en användbar fras. 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! 
 

Nu är det ett år sedan jag startade 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. Här läggs även mer fortlöpande upp information om aktuella inbrott. 

I skrivande stund är vi 474 medlemmar i gruppen. (Finns även 12 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! 

 

Hälsningar och förhoppning om ett bra år 2014! // 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 / Huddinge”. 
 
 

mailto:polismyndigheten.stockholm@polisen.se

