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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
I mitten av november var alla kontaktpersoner inbjudna till en temakväll 
arrangerad av polisen och Huddinge kommun. Denna gång stod ämnet 
Huskurage på programmet.(ni kan läsa mer på www.huskurage.se) 

Budskapet är tydligt, grannar kan göra stor skillnad när det gäller brott i 
nära relation: 

1.) Knacka på hos grannen för att höra efter hur det är (eller bara 
störa vad som nu pågår. Är du rädd så knacka på och gå sedan 
därifrån, att bara visa att man hör kan göra skillnad) 

2.) Ta hjälp av fler grannar vid behov 
3.) Ring polisen (gärna samtidigt som punkt nr 1…) 

Kontaktperson Birgitta från Fullersta hjälpte oss att föra anteckningar 
under föreläsningen, de skickas med som bilaga till detta utskick. 

 

Följande områden har drabbats av inbrott i november: 

V. 1, 1-7/11: Fornborgsv (Solgård), Sjöstigen (Segeltorp), Ålyckev (Segeltorp, 

2 misstänkta gripna efter utredning), Bergholmsv (Fullersta), Ba-

rytonv (Skogås på 2 adresser), Rödhakev (Segeltorp, 2 mt gripna 

efter utredning), Myrstuguv (Masmo), Klippv (Fullersta), Altar-

torpsv (Segeltorp), Branta Backen (Trångsund, ett försök och ett 

fullbordat). 

V.2, 8/11-14/11: Kräpplav (Stuvsta), Enbackav (Högmora/Stuvsta), Väpnarev 

(Segeltorp), Drevviksv (Skogås). 

V.3, 15/11-21/11: Vindvägen (Glömsta, 1 misstänkt gripen i området), Sten-

sängsv (Stuvsta), Runstensv (Svartvik), Prästskogsv (Stuvsta), 

Branta Backen (Trångsund, försök), Hamnv (Vårby, försök). 

V.4, 22/11-30/11: Granstigen (Stuvsta), Tolvmansv (Stuvsta), Kolarev (Sko-

gås), Alunv (Balingsnäs), Lillerudsv (Glömsta), Helgedalsv (Sol-

gård),  Lysbojsv (Vårby), Drevkarlsv (Stuvsta, 1 misstänkt gripen 

tack vare alert granne), Myrstuguv (Masmo), Fornborgsv (Sol-

gård), Glömstav (Glömsta, högt nr), Klintv (Segeltorp, försök), 

Timmerv (Skogås försök), Lundav (Fullersta försök), Backåsv 

(Skogås försök), Frimansv (Solgård försök), Bridgev (Trångsund 

försök), Storvretsv (Skogås, lgnh försök), Bäckgårdsv (Vårby för-

sök) 

  

http://www.huskurage.se/
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SAMMANFATTNING november 

Försök i villa/radhus: 10 anmälningar ,  
Försök i lägenhet: 2 anmälningar,  
Fullbordat i villa/radhus: 29 
Fullbordat i lägenhet: 0 
Samma period förra året inkom 36 anmälningar varav 28 fullbordade inbrott (varav 7 i lgnh) 

 

NÄR? 

21 anmälningar gäller dagtid, 2 kvällstid, 3 nattetid och 15 okänd tidpunkt på 

dygnet. 
 

 

HUR? 
Som vanligt nästan uteslutande fönster som angrips (Tänk om vi alla hade 

fönsterlås på våra insynsskyddade baksidor, liksom det hus som denna månad 

slapp undan med försök tack vare lås på fönstret). Förutom många krossade 

fönster där man kunnat sticka in handen och öppna så har det även varit några 

fönsterkassetter där listerna brutits loss och kassetten lyfts ut. Vid två tillfällen 

– altandörrar där man brutit loss nedre dörrspegeln och på så sätt kunnat ta sig 

in som om det var en stor ”kattlucka”. Förebygg genom att montera fast en plåt 

så att det inte går att bryta sönder dörren den vägen. 
 

LARM 

I endast 4 av anmälningarna nämns att bostäderna har larm (varav ett inte var 

aktiverat vid tillfället för brottet), samtliga ändå fullbordade på så sätt att 

tjuvarna tagit sig in, men avbrutit snabbt och inte fått med sig så mycket gods 

alt inget gods- där troligen larmet varit orsaken till att tjuvarna lämnat direkt. 

 

GODS 
Nästan uteslutande smycken och kontanter denna månad. En sak som sticker ut, 

är en familj som växlat in pengar för en resa dagen före inbrottet. Mycket 

möjligt med rekning vid växlingskontor och lätt att ta reda på hemadress om 

man tex har sin bil med sig och går till den direkt efter växlingen. Värt att vara 

extra uppmärksam i samband med växlingar av resepengar och ring polis om ni 

fattar misstankar mot någon! 

 

LÄNET 

Den inbrottssatsning som utgått från Huddinge senaste fyra veckorna har hittills 

misstänkta inskrivna i 22 ärenden samt hittat gods från ytterligare ca 20 ärenden 

i länet. Dessa ärenden är som vi brukar säga ”polisiärt uppklarade” men vi har 

inte kunnat bevisa vem som har gjort själva inbrottet och då blir personerna 

som vi hittat godset hos, oftast dömda för häleri (bl a därav den låga 

uppklarningsprocenten för bostadsinbrott som vi kan läsa om i media då och då)   
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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 (brevlådan avläses 

vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  
 

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! 

 

Felanmälan Huddinge kommun 08-535 301 00 
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden 

där Huddinge kommun är väghållare eller markägare. Det kan gälla till exempel 

trasig gatubelysning, hål i körbanan, oplogade och osandade vägar och 

gångbanor. Det kan också gälla felparkerade bilar, ”dumpade” skrotbilar, 

nedskräpning eller träd som fallit över vägen. 

 

   


