
Grannsamverkan september 2014 

Följande områden har drabbats (anm inskrivna i augusti): 
 

Sjödalen-Balingsnäs: Mariedalsv, Domarvägen (försök) 
Stuvsta: Fågelv (försök), Segersminnev (försök), Bondgårdsv, Rostvingev 
(försök), Segerv (även drabbade 1/9), Kungsklippev (försök) 
Fullersta: Blomstergränd, Kyrkängsbacken, Ägostigen 
Skogsäng-Milsten: Skogshuggarvägen  
Segeltorp: Vadarevägen 
Flemingsberg: Diagnosvägen 
Visättra: Mangårdsvägen 
Skogås: Härbrev, Tenorv, Altv, Musikalvägen (försök)  
Trångsund: Nytorpsv (försök), Edbovägen (försök) 
Vårby: Krongårdsv, Nygårdsv, Mogårdsvägen (försök) 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Nu går vi in i den mörkare årstiden och det är tyvärr vanligt förekommande att vi då får besök av inbrottsligor.  Ett 
sätt vi märkt att de ofta använder är att dels bara söka igenom bostadens övervåning om det är flervåningshus  
(rätt ofta inte larmat på övervåningen) samt att utnyttja skymningsläget genom att på så sätt se vilka hus som är 
släckta/inte tänds lampor i . Dessa båda tricks går ju att förebygga bort, varför vi vill uppmana att se över lås och 
larm nu inför hösten, samt installera timers (och använda dem!) på lampor inne i bostaden. Att ställa in en 
klockradio att gå igång en timme på eftermiddagen är ju också en enkel åtgärd. 

Sammanfattning augusti månad i Huddinge: 
24 anmälningar varav 9  försök och 15 fullbordade. 
 

6 av de fullbordade gäller lägenheter och 9 villa/radhus. 6 försök gäller 
villor/radhus och 3 försök är i lägenheter. 
 

(I augusti 2013 var det 18 anmälningar varav 16 fullbordade inbrott) 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i augusti 2014 

När? 
7 inbrott har skett under dagtid,  4 kvällstid, 6 nattetid och 7 
okänd tidpunkt då bostaden har varit obevakad över ett helt 
eller flera dygn. Ovanligt många nattetid, och flera av dessa 
räknas egentligen inte som inbrott i juridisk mening, då det har 
varit olåsta dörrar så att tjuvarna kunnat öppna och gå in utan 
att behöva bryta sig in.  

Hur? 
Uppbrutna altandörrar och krossade fönster med instuckna 
armar och kunnat öppna den vägen, vanligt även denna 
månad.  Flest anmälningar gäller dock ytterdörrar, förklarligt 
med anledning av att flera tagit sig in med nyckel (2st) samt 
flera försök där det är dörrhandtag som endast tryckts ned/ 
gått in i  olåsta hus (3 st). 
En enkel åtgärd för att slippa sådana ovälkomna besökare är ju 
att ha dörren låst även om man är hemma! Även flera som 
först blivit bestulna på nycklar och sedan haft inbrott där tjuven 
gått in med nyckel. OM man blir av med sina nycklar så måste 
man omgående byta lås på dörren!!! 
 

Larm 
Endast en bostad med larm drabbad denna månad och där har 
tjuvarna troligen inte fått med sig något utan springer när 
larmet går igång. Larm verkar onekligen hjälpa till att förebygga 
 

Gods 
Som vanligt mycket smycken och kontanter, men även flera 
datorer (laptops ) samt några pass och cyklar, kläder och 
alkohol.  I en bostad även TV och kassaskåp vilket är tämligen 
ovanligt.  

GLÄDJANDE 
Först och främst att även om det är fler anmälningar än förra 
året i augusti, så är det färre fullbordade inbrott denna gång.  
Många som stannat vid försök pga bra insatser från er boende 
– keep up the good work! 
 

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. 
 

Boende på Trollvägen i Utsälje blev i söndags utsatta för 
”papperstricket”. En kvinna i 25-årsåldern var inne på uppfarter 
och tittade runt. Ett ihopvikt blompapper lämnat på en tomt. 
Troligen för att se ifall ngn kom hem och tog bort pappret eller 
om det var fritt fram för inbrott. Kvinnan talade engelska när 
boende tilltalade henne. Tack vare boendes mycket bra 
agerande, att tilltala henne och fråga vem/vad hon sökte så har 
man förhoppningsvis avvärjt inbrott på gatan närmsta tiden – 
toppen! 
 

Grannstöd Huddinge 
Föreningen har from denna månad har fått en ny bil till sitt 
förfogande. Denna körs främst i Västra/centrala delarna av 
kommunen. I östra finns fortf den silverfärgade Toyotan. 
 
Nästa utbildning för nya förare är 22/9 
Skynda dig att höra av dig om du är  
intresserad att hinna komma med på den 
och först provåka något pass innan! 



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 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 717 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).  

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”. 
 
 


