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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 
Du har väl sett alla informations- och utbildningsfilmer inom 
Grannsamverkankonceptet?! www.samverkanmotbrott.se 

Vill uppmana alla att ta del av, speciellt de tips gällande skalskydd som 
finns där. Korta lättförståeliga filmer finns att titta på. Har du grannar 
som saknar dator? Kanske kan vara trevligt att bjuda in till en 
gemensam filmstund! Två extra sidor med i detta utskick, med samlade 
allmänna tips, samt gällande cykelstölder, håll till godo! 

Följande områden har drabbats i april: 
 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Kallkärrsvägen (försök) 

SJÖDALEN: Rådsvägen 

SEGELTORP: Skylvägen (försök), Ejdervägen, Brovaktarvägen (Snättringe) 

VÅRBY: Bäckgårdsv (försök) , Duvbergsvägen 

MASMO: Solhagavägen 

FLEMINGSBERG: Diagnosvägen (2 lgnh), Terapiv, Trågstigen (lgnh, Kästa) 

ÅDRAN/LISSMA: Ebbadalsv (försök), Öranvägen. 

SKOGÅS: Storvretsv (2 lägenhetsinbrott i samma port), Kullstigen, 

Melodivägen (försök, 6 gärningsmän bortskrämda av rådig 

granne) 

TRÅNGSUND: Backslingan (obebott hus), Kungsvägen 

LÄNNA: Vallmyravägen 

  

SAMMANFATTNING april 

17 fullbordade inbrott varav 9 i lägenheter och resten i villa/radhus, 1 försök i 

lägenhet och 3 försök i villa/radhus. Totalt 21 anmälningar. Samma period förra 

året inkom 19 anmälningar varav 13 fullbordade inbrott. 

 

 

 

 

 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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NÄR? 

11 anmälningar gäller dagtid, 1 kvällstid, 2 nattetid och 8 okänd tidpunkt på 

dygnet eftersom bostäderna varit obevakade under ett eller flera dygn  

 

HUR? 

Ovanligt många lägenhetsinbrott denna månad, vilket förstås medför att det är 

många ingångsvägar via ytterdörrar. I tre fall misstänks att tjuvarna kan ha 

använt sk låsslunga för att låsa upp dörren via brevlådeinkastet. TIPS! Kan 

förhindras med exempelvis en kåpa för låsvredet alt ”brevkorg” på insidan samt 

att ni självklart även låser det extra tillhållarlåset när ni lämnar hemmet. 

 

Fönster på insynsskyddade baksidor är de mest utsatta fönstren, att ordna med 

lås och rörelsestyrd lampa där rekommenderas!  

 

LARM 

I endast två av anmälningarna denna månad går att utläsa att de drabbade 

bostäderna hade larm. I båda fallen har tjuven avbrutit när larmet går, utan att få 

med sig gods. 

 

GODS 
Smycken, kontanter, klockor, kläder och pass. Även några sommardäck, en 

cykel, fritidsutrustning, TV-spel samt silversaker. I många fall saknas uppgifter 

om gods i anmälningarna då de boende har varit bortresta. 

 
 

LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 380 inbrott i bostäder, varav 291 var 

fullbordade. I 30 av ärendena finns i nuläget totalt 36 misstänkta. I ett av 

Huddinges ärenden finns en misstänkt, men det är ett familjerelaterat inbrott. 

 
 

BILDELSSTÖLDER 

Bildelsstölderna i länet har ökat rejält senaste åren. Det är framförallt 

navigationssystem, rattar, airbags och strålkastare som försvinner från bilarna 

och ofta görs detta av ligor som är välplanerade och snabba. Det är främst 

bildelar från BMW, Mercedes och Audi av nyare modeller. Men även andra 

bilmärken är utsatta. Även Huddinge har drabbats av en ökning, främst senaste 

månaden… 
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Stående tips 
 

 Se över fönster och balkonglås. Lämna aldrig nyckeln i låset 

om lås finns. 

 Se över det yttre skalskyddet, förstärk eventuellt ytterdörrar 

med så kallat brytskydd / brytskena (den ska gå uppifrån och 

ända ner). 

 Lampor med rörelsedetektorer på mörka uppfarter, baksidor 

av fastigheter mm kan avbryta inbrottsförsöket. 

 Ändra koder till entrédörrar regelbundet eller se över 

möjligheten att införa ”nyckelbrickor”. 

 Släpp inte in främmande personer i trapphusen och se till att 

entrédörrarna går i lås. 

 Tänk på vad ni skriver på social medier, skylta inte i onödan 

med att ni är bortresta. 

 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta 

stunder. 

 Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i 

dörren, så att tjuven inte kan använda sig av låsslunga. 

 Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas 

som inbrottsverktyg. 

 Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och 

ev. radio. 

 Glöm inte att berätta för grannarna om du ska resa bort, så de 

kan hjälpa till att ha koll på din bostad, t.ex. med 

posttömning, sophantering m.m.  

 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, 

läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för 

tjuven att hitta värdesaker! 

 Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och 

fotografera eller filma dina värdesaker. 
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Cykelstölderna ökar! 
Nu är våren här och med den ökar antalet cykelstölder. Här kommer några tips 

på vad du kan göra innan det är för sent. 

 

 Lås cykeln med ett certifierat cykellås eller hänglås och kätting i klass 2.  
Lås helst fast den i ett fast föremål. 

 Parkera cykeln så öppet som möjligt, på en plats där det rör sig mycket 

folk. 

 Märk och registrera din cykel med hjälp av DNA-märkning och/eller 

Stöldskyddsregister. 

 Notera eller fotografera cykelns RAM-nummer så att du har det i 

samband med polisanmälan om cykeln skulle bli stulen. Har du inget 

ramnummer – gör ändå en polisanmälan med de uppgifter du har (färg, 

märke, modell ev kännetecken etc) 

 Lås in cykeln när du inte använder den. 

 Var noggrann när du köper en begagnad cykel. Om du köper en stulen 

cykel riskerar du att få återlämna den utan att få köpeskillingen tillbaka. 

Ring tex polisen och kolla upp ramnr före köp, kolla om det finns 

stöldmärkning på cykeln! 

 Om du har en dyrare cykel måste du ha en tilläggsförsäkring som 

komplement till din ordinarie hemförsäkring. Kontakta ditt 

försäkringsbolag för mer information. 

 

Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se 
 

 

Hittills i år 83 cykel-

stölder inom Huddinge 

kommun, varav 45 i 

april. De flesta kring 

våra tågstationer. 

[Ange ett citat från dokumentet 

eller sammanfattningen av en 

intressant punkt. Du kan placera 

textrutan var som helst i doku-

mentet. Använd fliken Ritverktyg 

om du vill ändra formateringen av 

textrutan för citatet.] 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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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. 

Bostadsinbrott april  

Rund grön prick = 1 

anmälan. Fyrkantig 

ljusgrön markering = 

2-5 anmälningar. 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se

