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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 

Inbrottsligorna flyttar runt i våra områden, från att nästan uteslutande ha 

härjat i områdena kring Stuvsta under längre tid, har de nu flyttat till östra 

kommundelen, där främst Länna drabbades hårt i slutet av månaden. I några 

ärenden har man säkrat spår som ev kan leda till DNA-träff framöver, men för 

det mesta lämnar tjuvarna tyvärr inga sökbara spår efter sig.Tack vare alerta 

joggare i Solgård stannade ett inbrott vid försök och en inbrottstjuv kunde 

gripas i början av månaden. I försök till inbrott i lägenheter i Skogås har 

boende och grannar gjort iakttagelser och skrämt iväg tjuven. 

Följande områden har drabbats i februari: 
 

FULLERSTA: Porfyrvägen 

SJÖDALEN: Mariedalsv (ett försök, ett fullbordat där en man greps), Guldfiskv 

(försök tack vare joggare som ingrep), Lännav, Taggsvampsv 

STUVSTA: Bäckdalsv, Stationsv (lgnh försök) 

SNÄTTRINGE: Byggmästarv 

SEGELTORP: Gulmesv (2 grannhus varav det ena är ett fritidshus), Uvvägen, 

Hagvägen, Orrvägen (försök) 

GLÖMSTA: G:a Sthlmsvägen (villa under uppbyggnad, ej inflyttat) 

KÄSTA: Kästadalsv 

VISÄTTRA: Visättrav (31/1 försök) 

TRÅNGSUND: Getramsbacken, Alpbacken (försök), Backslingan, Spelv (försök) 

SKOGÅS: Vallhornsv (2 lägenheter), Fäbodvägen (lgnh), Storvretsv (lgnh) 

LÄNNA: Solstigen, Lillgårdsbacken, G:a Dalaröv (1 försök, 1 fullbordat), Centrumv 

(försök), Timmervägen 

  

SAMMANFATTNING februari  

21 fullbordade inbrott varav 4 i lägenheter och resten i villa/radhus, 3 försök i 

lägenheter och 6 försök i villa/radhus. Totalt 30 anmälningar. Samt en anmälan 

gällande inbrott i fritidshus. Samma period förra året inkom 15 anmälningar 

varav 14 fullbordade inbrott. 
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Faktaansvarig:  

 

 

NÄR? 

14 anmälningar gäller dagtid, 9 kvällstid och 8 okänd tidpunkt på dygnet 

eftersom bostäderna varit obevakade under ett eller flera dygn. 

 

HUR? 

Som vanligt flest fönster som använts som ingångsväg, och även flera 

altandörrar. Det som är intressant och viktigt att påpeka är att i flera fall där 

tjuven har krossat ett fönster eller glaset till en altandörr så har de sedan inte 

lyckats få upp fönstret/dörren eftersom de varit låsta och inbrottet har därmed 

inte fullbordats. 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 samt att ni som redan har lås verkligen använder dem när ni 

går  hemifrån! 

 

LARM 

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

fyra av fallen verkar tjuvarna ha avbrutit och inte fått med sig gods, troligen pga 

larmen. I ett fall har tjuvarna endast varit inne i ett rum (det enda olarmade 

rummet i huset) och i ett fall har larmet varit avstängt just vid inbrottstillfället. I 

ett fall finns bilder då larmet var försett med kamera och tjuven har inte gått 

vidare in i huset från det första rummet.  

 

GODS 
Smycken, kontanter, klocka, guldföremål, silverbestick, (MC-) kläder, väskor, 

TV. Samt, som vanligt, en del bärbar teknik som laptops, Ipads och 

mobiltelefoner. Till ovanligtheterna denna månad hör att man stulit 

värmepumpar samt musikinstrument och elektronik till musikinstrument. 

 
FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?!  

I ett ärende gällande fullbordat inbrott (Solgård) greps en gärningsman, som 

troligen även gjort ett försök i området. Detta tack vare alerta boenden som 

snabbt larmade så att polis hann komma till platsen. I Trångsund observerade 

en boende när en gärningsman var på väg uppför balkongen, och ropade så 

gärningsmannen lämnade, samt vid en lgnh i Skogås så hör en granne larmet 

och ser en gärningsman springa därifrån. Ev spår säkrade i tre fall. 

 

LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 463 inbrott/försök till inbrott i bostäder. 

I 6 av ärendena finns i nuläget totalt 6 misstänkta. Endast två av Huddinges 

ärenden har en misstänkt inskriven i nuläget. 
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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. 
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