
Grannsamverkan januari 2014 

Följande områden har drabbats denna månad: 
Segeltorp  Skrakv, Knosterv (försök), Skansbergsv, Dalv, Smygv, Altartorpsv 
 

Skogås  Lissmav, Rondov (försök), Smedjev (försök), Lyckåsv 
 

Trångsund  Drottningv, Backlingan 
 

Vårby  Bäckgårdsv (försök),Nygårdsv  
 

Masmo  Myrstuguv (försök) 
 

Fullersta  Högsätersv, Krusv (försök), Dammvägen (försök/förberedelse) 
 

Skogsäng/Milsten Urbergsv, Stenhuggarv (försök), Kallkärrsv 
 

Stuvsta  Miltonsväg, Högmorav, Hästbäcksv, Skeppsmyrev (stöld utan 
  inbrott?), Dalkarlsv  
 

Sjödalen/Huddinge C Kansligränd (försök) 
 

Vidja/Mellansjö/Svartvik Svartviksv 
 

Ådran  Älgmossevägen  
 

Solgård  Fornborgsv, (järnvägssidan)  
 

Glömsta  Patron Larsv (2 anm om försök), Margaretav, Väringsv 
 

Flemingsberg  Diagnosv (försök), Sågstuv – Visättra (försök)  

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  En dyster avslutning på ett annat ganska bra år ur 
inbrottssynpunkt. Nu i slutet/början av året så har anmälningarna rasat in i ett sånt tempo att jag inte har hunnit 
meddela er kontaktpersoner enskilt per mail att just ert område drabbats, något som jag annars har som intention 
att kunna göra. Totalt för 2013 så är det lägst antal anmälningar på 3 år, men för just december (inskrivna tom 2/1 
varje år) är det flest antal anmälningar på 3 år. Vi får verkligen hoppas att detta inte är signifikant för hur 2014 
kommer fortlöpa. . . Fortsätt ert bra arbete med grannsamverkan så hoppas vi kunna få stopp på denna trend! 

Sammanfattning 
december månad i 
Huddinge: 
36 anmälningar varav 13 
försök och 23 fullbordade. 
1 av de fullbordade gäller 
lägenheter och 22 
villa/radhus.  
 
Det enda som kan ses som 
positivt är det stora antalet 
försök i förhållande till 
fullbordade, vilket tyder på 
bra lås / alerta grannar.  
 
(Samma period förra året 
var det 26 anmälningar 
varav 3 gällde försök till 
inbrott) 
 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i december 2013 

 
När? 
10 inbrott har skett under dagtid, 7 kvällstid, 8 nattetid och 11 
okänd tidpunkt då huset stått obevakat över ett helt eller flera 
dygn.  Att det är så många okänd tidpunkt hör ju ihop med 
många långhelger, angående 8 nattetid så beror det på  
nyårsafton då många drabbades (6 anm gäller Nyårsafton). 

 

Hur? 
De flesta ärenden är 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. Tex fönster intill balkong-/altandörr som ofta utsätts men 
sällan öppnas av husägaren själv.  Även flera ärenden med 
utlyfta fönster SAMT – tyvärr även använda stegar för att ta sig 
in på övervåningar där man oftast har sämre lås på fönster och 
balkongdörrar. Man har även använt trädgårdsredskap som 
stått framme för att bryta sig in – lås in och ställ undan sådant! 
 
 

Generellt för inbrotten nu denna årstid 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  

 
 
 

 
Tips under månaden 
Även denna månad måste jag poängtera vikten av lampor. 
Installera gärna några lampor med timers men lämna annars 
hellre några tända än helt släckt. Detta gäller även när du bara är 
borta några timmar! 
 

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 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… 
 

Nedre delen av era altandörrar!  
Även denna månad en bostad där man  
bröt sig in denna väg, genom altandörr som  
Inte var säkrad nertill. Vet du vad du har för  
Material i nederdelen på din dörr?  

 
 



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 knappt 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 384 medlemmar i gruppen. (Finns även 19 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”. 
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