
Grannsamverkan oktober 2014 

Följande områden har drabbats (anm inskrivna i sept): 
 

Sjödalen-Solgård: Vädursvägen 
Stuvsta: Segervägen, Högmora Ringväg (1 gripen) 
Fullersta: Vistabergs allé (försök), Stambanev, Norrängsv (radhusomr), 
Norrängsv (villa) 
Skogsäng-Milsten: Gnejsv, Milstensv 
Segeltorp: Knosterv 
Skogås: Fjädervägen, Timmerv (en gripen), Tenorvägen 
Vårby: Bäckgårdsvägen (två fullbordade och ett försök) 
Snättringe: Östanvägen (försök), Frösövägen (försök)  
Huddinge glesbygd: Ebbadalsv (försök) 
 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Nu är vi inne i de mörkare, och tyvärr oftast mer inbrottsdrabbade, månaderna (okt-mars). Lys upp er tillvaro med 
timer på lampor, utomhusbelysning med rörelsedeckare och grannar som håller koll åt varandra. Än så länge dock 
inte fler inbrott än förra månaden. .  .  
Här följer information om inbrotten som varit i september, tyvärr även två inbrott i oktober redan, ett på 
Lysbojsvägen i Vårby (villa) och ett på Diagnosvägen i Flemingsberg (lgnh). Du vet väl att du får mer fortlöpande 
info i vår slutna facebook-grupp, som komplement till dessa månadsbrev!  / Anna S, Närpolisen Huddinge 

Sammanfattning september månad i Huddinge: 
19 anmälningar varav 5 försök och 14 fullbordade. 
 

2 av de fullbordade gäller lägenheter och 12 villa/radhus. 3 försök gäller 
villor/radhus och 2 försök är i lägenheter. 
 

(I september 2013 var det 21 anmälningar varav 17 fullbordade inbrott) 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i september 2014 

När? 
11 inbrott har skett under dagtid, 3 kvällstid, 1 nattetid och 4 
okänd tidpunkt då bostaden har varit obevakad över ett helt 
eller flera dygn. Ett av inbrotten räknas egentligen inte som 
inbrott i juridisk mening, då tjuven kunde ta sig in genom en 
olåst ytterdörr utan att behöva bryta sig in. (Dock boende 
hemma som hjälpte till att gripa tjuven ) 
 

Hur? 
Krossade fönster /altandörrsglas där tjuvar kunnat sticka in 
armen och öppna den vägen, absolut vanligast denna månad.  
För att inte ge tjuven den enkla möjligheten att bara kunna 
kasta in tex en sten och öppna inifrån, så försök att om möjligt 
se till att ni låser dörrar och fönster när ni inte är hemma! 
Fönster som man ändå aldrig öppnar själv, kan som en billig 
lösning faktiskt skruvas igen. OCH lås ytterdörren även när ni är  
hemma för att slippa ”ögonblicksstölder”  - tillfället gör tjuven! 
 

Larm 
Tre av de drabbade bostäderna denna månad, var försedda 
med larm.  Tyvärr har tjuvarna ändå lyckats fullborda och få 
med sig gods. Tex genom att ta sig in på olarmad övervåning i 
ett av fallen. I Segeltorp så uppmärksammade grannar larmet 
och flyende tjuvar och kunde larma polis samt lämna 
signalement, tyvärr ledde inte hundspårning till ngt gripande 
denna gång. 
 

Gods 
Som vanligt mycket smycken, kontanter och datorer (laptops). 
Men även klockor, kameror, jackor och alkohol. I en bostad 
även ett värdeskåp (senare upphittat i annat distrikt) samt vid 
två tillfällen silverskedar, vilket är ganska ovanligt. 

 
GLÄDJANDE 
Många tips och iakttagelser från grannar i flera ärenden – 
jättebra! I två ärenden har det gripits tjuvar, enkom tack vare 
bra agerande av grannar, som ringt 112 direkt och polis har 
hunnit komma till platsen. 
 

TIPS att hålla utkik efter! 
En svart Vespa (anmäld stulen, kan sakna regskyltar) har setts i 
går måndag 1/9 i samband med två inbrott i Stuvsta/Snättringe. 
(Gnejsvägen samt Segervägen). En ensam förare med svart 
hjälm. Mopeden anträffades 5/9 i Högdalens indområde – tyvärr 
utan person på. . .  
 

Grannstöd Huddinge 
Föreningen fick 8 nyutbildade förare vid senaste utbildningen 
den 22/9, samt 4 till intresserade som nu är med och provåker. 
Förhoppningsvis blir det fler pass /vecka som kan genomföras 
under hösten i både östra och övriga Huddinge  
 

För mer info: www.grannstodhuddinge.se 

Den silverfärgade Toyotan kör i östra kommundelarna 
(främst Skogås, Trångsund, Länna, Svartvik, Mellansjö), den 
röda Suzukin i övriga delar av Huddinge! 



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 
boende så snart som möjligt! 
 

Nu är det drygt 1,5 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 748 medlemmar i gruppen. (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. Tyvärr hamnar mina meddelanden oftast i ”övrigt mappar” 
som inte alla kollar. Skicka därför hellre ett mail i samband med din ansökan så att du säkert kommer med!).  

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! 

// 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”. 
 
 


