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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 

Efter en positiv start på månaden, med ”endast”3 fullbordade och ett försök 

fram till och med 17 mars så drabbades vi sedan av ngn form av inbrottsvåg 

som fördelade sig i stort sett över hela kommunen, men hårdast drabbades 

Segeltorp och Balingsnäs. Även flera iakttagelser av en man som går runt och 

känner på dörrhandtag har anmälts, varav det i ett fall även har blivit en 

fullbordad stöld (I det fullbordade ärendet finns inga iakttagelser om 

gärningsman).Ganska många lägenhetsinbrott denna månad och flera där man 

kan misstänka att gärningsmannen använt sig av sk låsslunga. 

Följande områden har drabbats i mars: 
SKOGSÄNG/MILSTEN: Midgårdsv (försök – känt på dörrhandtag), Svängv (gått in i 

olåst hus- tagit handväska i  hallen) 

FULLERSTA: Almv, Stambanev (två försök) 

SJÖDALEN: Brunnsv (förberedelse, 2 gripna tack vare alert granne), Bärnstensv, 

Mariedalsv, Mellansjöv (försök), Lännav (två fullbordade), Musseronv, 

Mellansjöv. 

STUVSTA: Österskogsstigen, Blåvingev (försök), Kynäsv, Västergårdsv, Jättegrytsv 

(försök - känt på dörrhandtag) 

SEGELTORP: Värnv, Skrakv, Skansbergsv, Visirv (lgnh), Lövkärrsv (försök), Klintv. 

VÅRBY: Bäckgårdsv (tre lgnh i samma port, varav ett försök och två fullbordade) 

VISÄTTRA: Visättra  backe (lgnh försök) 

ÅDRAN/LISSMA: Ebbadalsv, Öranvägen. 

SKOGÅS: Kullstigen, Storvretsv, Laduv (alla tre i lägenheter) 

TRÅNGSUND: Polkav (försök i februari, anmält i mars),  

LÄNNA: G:a Dalaröv (två fullbordade), Björnvägen 

  

SAMMANFATTNING mars 

24 fullbordade inbrott varav 6 i lägenheter och resten i villa/radhus, 2 försök i 

lägenhet och 11 försök i villa/radhus samt en förberedelse till inbrott i villa. 

Totalt 37 anmälningar. Samma period förra året inkom 23 anmälningar varav 

18 fullbordade inbrott. 
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NÄR? 

6 anmälningar gäller dagtid, 4 kvällstid, 7 nattetid (de flesta att ngn känt på 

dörrhandtag) och 20 okänd tidpunkt på dygnet eftersom bostäderna varit 

obevakade under ett eller flera dygn (så gott som alla under påskveckan) 

 

HUR? 

Som vanligt flest fönster som använts som ingångsväg, hälften av dem i form 

av att tjuvarna lyft ut hela fönsterkassetter – skruva fast listerna och/eller silikon 

kring kassetten kan förebygga detta (prata med en glasmästare). Även 

altandörrar drabbade, ett par fall där gärningsmannen brutit upp nedredelen på 

altandörren, vilket kan förebyggas genom att skruva fast en plåt i mellanrummet 

på den inre dörren (gäller främst lite äldre delningsbara dörrar). 

Rekommenderar alla att se över sina dörrar och fönster. Speciellt på utsatta 

platser som insynsskyddade baksidor kan det vara väl värt att ordna med lås och 

rörelsestyrd lampa samt att ni som redan har lås verkligen använder dem när ni 

går  hemifrån! Tyvärr fortf flera inbrott där tjuven tagit sig in med hjälp av 

stege på övervåningar – lås fast eller in era stegar! Flera lägenhetsinbrott än 

vanligt och i några fall utan större brytskador vilket kan tyda på att vi fått hit en 

liga som använder sk låsslunga (bilder finns på nätet). Detta kan förebyggas 

genom bla en kåpa som fälls ner över dörrvredet på insidan, så att man inte kan 

komma åt det genom brevlådeinkastet (om man har det i dörren…) samt att 

man förstås även låser ev tillhållarlås när man går hemifrån. 

 

LARM 

I nio av anmälningarna går att utläsa att de drabbade bostäderna hade larm. I två 

fall var larmen okopplade och ingen uppmärksammade dem. I fyra fall har 

tjuvarna endast varit inne i ett rum (det enda olarmade rummet i huset) och 

sedan lämnat utan att larmen har utlöst. 

 

GODS 
Smycken, kontanter, klocka, kläder, pass. Samt, som vanligt, en del bärbar 

teknik som laptops, läsplattor och mobiltelefoner. Även denna månad har man 

stulit musikinstument – denna gång saxofoner, finns en ny marknad?!? I många 

fall saknas uppgifter om gods i anmälningarna då de boende har varit bortresta. 

 
FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA/IAKTTAGELSER?!  

Tack vare en alert boende i Solgård som ringde polisen gällande tre personer 

som inte kändes igen i området och som uppträdde på ett sätt som skapade 

misstankar – kunde två personer gripas när de stod på en tomt med brytverktyg 

utan vettig förklaring till vad de gjorde där. I övrigt flera iakttagelser (och 

filmer/foton som polisen har fått in) gällande en man som känt på dörrhandtag i 

Stuvsta/Fullerstaområdet. Men i övrigt många inbrott då boende varit bortresta 

och ingen annan har observerat något. 
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LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 410 inbrott/försök till inbrott i bostäder. 

I 18 av ärendena finns i nuläget totalt 24 misstänkta. Endast ett av Huddinges 

ärenden har två misstänkta inskrivna i nuläget (förberedelse till inbrott) 

 
 
OBS! Ingen karta denna månad pga teknisk 
problematik… 
 
 
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. 
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