
Grannsamverkan mars 2014 

Följande områden har drabbats (anm inskrivna i februari): 
Vårby Bäckgårdsv (2 anm), Vårbackavägen (samt flera 
 fritidshus drabbade flera ggr) 
 

Stuvsta Stenbrottsv, Grindstuv (försök) 
 

Fullersta Envägen 1 försök + 1 fullbordat. Majgårdsv, Bergav 
 

Glömsta Vasav, Lillerudsv, Rosenstigen, Sibyllav, (försök) 
 

Solgård Brinkvägen (försök) 
 

Sörskogen Champinjonv 
 

Flemingsberg  Terapivägen (gammalt från 11/1, anmält i feb) 
 

Skogås Duettvägen 
  
Trångsund Brovägen, Rutervägen, Korpstigen  

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
I februari har antalet inbrott lugnat ner sig något mot hur det var i januari, men fortfarande alldeles för många. 
Jag skulle vilja passa på att uppmana alla ute i områdena att hjälpas åt att se över era skyltar. Det är många trasiga 
och blekta skyltar där ute och i början av april gör jag nästa skyltbeställning. Meddela er kontaktperson om ni har 
trasiga skyltar så gör kontaktpersonen sedan en beställning till mig. Så ser vi till att alla områden ser ”alerta ut” i 
god tid innan sommaren. Saknar ni dekaler så gäller samma sak, meddela er kontaktperson att ni behöver nya! 

Sammanfattning feb månad i Huddinge: 
20 anmälningar varav 5 försök och 15 fullbordade. 
4 av de fullbordade gäller lägenheter och 11 
villa/radhus.  
 
(Samma period förra året var det 19 anmälningar 
varav 5 gällde försök till inbrott) 

 

Glömsta och Fullersta värst drabbade denna månad, 
uppmana gärna bekanta att höra av sig för uppstart om de 
bor i ett område som saknar GSV! 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i februari 2014 

När? 
4 inbrott har skett under dagtid, 7 kvällstid, 2 nattetid och 7 
okänd tidpunkt då huset stått obevakat över ett helt eller flera 
dygn.  Ovanligt många kvällstid, kan bero på att det numer är 
ljusare under dagtid och tjuvarna under kvällstid enkelt ser om 
man är hemma eller inte – timers på lampor är en bra 
investering! 
 

Hur? 
Ganska jämt antal uppbrutna altandörrar och fönster den här 
månaden, fortfarande många där man stuckit in handen genom 
hål i krossad ruta 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.  
 

Larm 
5 av bostäderna som drabbats denna månad hade larm. Två av 
dessa har stannat vid försök, troligen pga larmet. Ett avbrutet 
där tjuvarna endast varit inne i ett rum – troligen pga larmet. I 
ett fall hade de boende inte larmet aktiverat aktuell dag. 
 

Gods 
I flera fall stulna pass. Som vanligt mycket smycken och 
kontanter, men även flera klockor och datorer samt någon 
kamera och mobiltelefon. 
 

Mars 
Under första helgen i mars anmäldes tyvärr ytterligare tre 
inbrott; Sigridsvägen och Segersminnevägen i Segersminne – 
Stuvsta – även bra iakttagelser av grannar, toppen! 
På Forsvägen i Trångsund ett inbrott anmält under helgen, pga 
ett larm har tjuvarna inte varit på nedervåningen utan endast 
övervåningen. Mer info kommer nästa månad om dessa. 
 

Månadens uppmaning! 
Anmäl alltid brott ni drabbas av, även om ni inte tror att polisen 
kan lösa brottet eller att er försäkring täcker skadan. Polisens 
insatser i kommunen grundar sig till stor del på var det händer 
saker och det får vi kännedom om genom att polisanmälningar 
görs!  
 

Synlighet 
Föreningen Grannstöd Huddinge hjälper polisen och er boende 
med extra synlighet i våra bostadsområden samt hjälper bl a till 
att sprida information om konceptet grannsamverkan. Du kan 
läsa mer om deras verksamhet på föreningens hemsida,  

www.grannstodhuddinge.se eller på Huddinge kommuns 

hemsida www.huddinge.se skriv då grannstöd i sökfönstret!  

http://www.grannstodhuddinge.se/
http://www.huddinge.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 drygt 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 526 medlemmar i gruppen. (Finns även 13 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”. 
 
 


