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Brottsförebyggare Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 
Efter en skön semester kom jag tillbaka till det tråkiga beskedet att vi har haft väldigt mycket 

inbrott nu under sensommaren, från mitten av juli och framåt. Det är inte en ständigt 

uppåtgående trend från år till år utan snarare ngn form av varannat års syndrom (juli -14 kom det 

in tio anmälningar om inbrott, juli -13 var det 40 anmälningar). Här är nu endast info om  det som 

har anmälts under juli månad, men det har fortsatt med många inbrott under första halvan av 

augusti. Mer info om det kommer i början av september samt under nästa vecka på 

Facebooksidan. 

Följande områden har drabbats i juli: 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Heimdalsv, Stambanev, Storskiftesvägen. 

FULLERSTA: Blomstergränd, Elbevägen (2 inbrott i grannfastigheter) 

BALINGSNÄS/HÖRNINGSNÄS: Dalgångsslingan, Gideon Hydéns väg. 

STUVSTA: Västergårdsv, Orrspelsv, Älgv, Skogsduvev, Dalkarlsv, Solfagrav (försök),  

 Banbyggarv, Abrahamsbergsvägen (försök). 

ÅDRAN: Öranv, Mariabergsslingan 

TRÅNGSUND: Backslingan, Pärlfiskarv, Björkallén (försök) 

LÄNNA: Backåsv, Milröksvägen. 

SEGELTORP: Slöjdvägen. 

GLÖMSTA: Regnbågsv, Margaretav, G:a Sthlmsv, Lindgårdsvägen. 

FLEMINGSBERG: Diagnosv 3, Terapiv 4 (2 lägenheter samma dag) 

VISÄTTRA: Visättravägen (försök), Mangårdsv (försök) 

 

SAMMANFATTNING JULI 

29 fullbordade inbrott varav 25 är i villa/radhus och 4 lägenheter, 4 försök varav 2 i villa/radhus 

och 2 i lägenheter. 

Samma period förra året inkom 10 anmälningar varav 7 fullbordade inbrott (2013, 40 

anmälningar varav 29 fullbordade…)  
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FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?! 
Ännu inga misstänkta inskriva i någon av ärendena från juli månad, många har 
varit bortresta och nåtts av det tråkiga beskedet under sin semester.  
På Blomstergränd sågs två män i 30-35 årsåldern springa iväg med en laptop 
under armen och hoppa in i en grå/silverfärgad Nissan Micra. 
På Solfagravägen är boende hemma när en kille 15-25 år försöker skära upp 
fönstret med någon form av verktyg.  
På Backslingan i Trångsund var det alerta grannar som hörde larmet och såg 
gärningsmän springa, polis ringdes snabbt dit, men spårning med hund gav 
tyvärr inget resultat. Signalementet rätt allmänt, killar 20-25 år, kortklippta med 
mörka kläder…  
Vid inbrottet på Mariabergsslingan i Ådran hade grannar sett en röd Volvo som 
ev kan sättas i samband med inbrottet, tyvärr kopplades inte bilen ihop med 
inbrottet förrän senare så polisen fick informationen för sent för att kunna larma 
ut och söka bilen ”på flyende fot”, men tipset finns med i utredningsarbetet. I 
övrigt skralt med iakttagelser – tjuvarna har passat på när många är borta kan 
man gissa… 
 
 
NÄR? 
12 anmälningar gällande dagtid, 4 sen em/kvällstid, 3 nattetid och 14 okänd 
tidpunkt på dygnet eftersom bostäderna varit obevakade under flera dygn. 
 
 
HUR? 
I princip alla tillvägagångssätt vi brukar varna för har dykt upp under månaden; 
utlyfta fönsterkassetter, uppbrutna fönster på övervåningar med hjälp av 
stegar, nedredelen på altan-/balkongdörrar har brutits sönder så man kunnat 
krypa in (”kattlucka”), kastat in stenar genom fönster i höjd med handtag och 
kunnat sticka in handen och öppna olåsta fönster/altandörrar. Många krossade 
fönster på insynsskyddade baksidor och man har tagit sig upp till balkonger 
och fönster på övervåningar med hjälp av att klättra på det som funnits 
tillgängligt i form av tex utemöbler och annat. 
 
 
LARM 
Förvånansvärt många hushåll med larm som drabbats av inbrott (8 st) varav 
hälften av larmen inte har utlöst av okända anledningar. Tjuvarna har oftast 
tagit sig in i de rum som saknar larm och därmed kunnat undvika att utlösa det, 
alternativ klättrat upp och tagit sig in på olarmad övervåning… 
 
 
GODS 
Många anmälningar saknar uppgifter om stulet gods, men där det finns så är 
det mycket smycken och kontanter från olika länder (semesterkassor?) samt 
laptops, klockor och en del alkohol och kläder. 
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HUR KONTAKTA POLISEN!?! 
 
Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i 
efterhand kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till 
en tipsmottagare som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail 
internt inom vår organisation till de som kan vara berörda av tipset. 
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se 
 
Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen 
(polisradion) ifall det är något som pågår just nu och som en polisbil kan 
ha möjlighet att kolla upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert 
område. 
 
Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 

 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se

