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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
 

Det var lite sorgligt att komma tillbaka från semestern i år, främst för att det hade varit 

många inbrott som drabbat invånarna i Huddinge under just juli månad. Hela länet har 

drabbats hårt och jag kan konstatera att vi alla måste snäppa upp oss lite både vad 

gäller vårt eget inbrottsskydd (sorgligt att det ska behövas men så är det) men framför 

allt även att bry oss om vilka som går in på grannens tomt. Våga fråga, våga störa – 

det gör skillnad! Läs mer om hur du kan skydda dig på; www.samverkanmotbrott.se  

  

SAMMANFATTNING gällande anmälningar juli 2017 

30 anmälningar gjorda i juli totalt, samt ytterligare 4 till i slutet av juni som inte 

var med på senaste utskicket (se listan nedan). 

Villa/radhus: 18 fullbordade, 1 försök i juli. Lägenhet: 9 fullbordade, 2 försök. 

Förra året samma period anmäldes 21 inbrott varav 17 var fullbordade.  

 

NÄR? 

11 anmälningar gäller dagtid, 5 kvällstid, 1 nattetid samt 13 okänd tid på dygnet 

då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn. 
 

 

HUR? 

I tabellen nedan är alla inbrott inskrivna i den ordning de har anmälts, 

tillvägagångssätt står inskrivet i tabellen om det angivits i anmälan. Min 

reflektion är att det är många bostäder som har lås som går att öppna inifrån och 

som tjuvarna utnyttjar genom att kunna krossa en ruta och sticka in handen och 

öppna. Likaså att tjuven enkelt kan gå ut genom att öppna en ytterdörr eller 

altandörr. Se över era lås och använd de funktioner ni har. Tex ”säker-borta-

funktion” som många kanske har på sin dörr utan att veta om det, eller utan att 

ha informerat tonåringar, husvakter, städerskor som låser dörren ibland och då 

inte känner till funktionen (oftast en liten knopp som ska tryckas ner innan man 

låser) … 

 

GODS 

Främst kontanter och smycken. Även en del pass och småelektronik. 

 

LARM 

Väldigt få bostäder med larm som har drabbats, endast uppgivet i tre 

anmälningar. 

 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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LÄNET 
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 811 inbrott i bostäder, varav 663 är 

inskrivna som fullbordade. I 29 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna 

(35 personer), varav två personer i ett ärende gäller Huddinge. 

 
 
 
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!) Det finns även ett tipsformulär på www.polisen.se  
 
Ring 114 14 och be att få bli kopplad till kommunikationscentralen 
(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. Eller 
tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott! 
 
 
 
 
Felanmälan Huddinge kommun 08-535 301 00, 
www.huddinge.se/felanmälan  Eller 
ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”. 
 
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. 
 
 
 
 

http://www.polisen.se/
http://www.huddinge.se/felanmälan
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DRABBADE GATOR/OMRÅDEN 

Område Lgnh Vil/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Ådran/Lissma 
Ebbadalsvägen 

 X 27/6, kl 
06-
13.40 

? 
Två gripna i bil, med gods från 
detta inbrott. 

Ja  

Segeltorp 
Malmvägen 

 X 22/6 kl 
12-14 

Brytskador ytterdörr, gick ej att 
stänga. 

Nej  

Stuvsta 
Lillskogsvägen 

X  18-23/6 Försökt bryta upp ytterdörren till 
lgn, 

Nej  

Fullersta 
Claras gränd 

X  29/6 kl 
8.30-
13.45 

Uppbrutet fönster baksida. Ja  

Balingsnäs 
Täljstensvägen 

 X 1/7 kl 
11.30-
13.30 

Uppbrutet badrumsfönster. Ja  

Snättringe 
Häradsvägen 

 X 4/7 kl 
8.00-
11.35 

Uppbrutet fönster baksida. Ja  

Snättringe 
Häradsvägen 

 X 3/7-4/7  Uppbrutet köksfönster. Ja  

Segeltorp 
Mickelsbergsvägen 

 X 4/7 kl 
08.00-
16.00 

Uppbruten altandörr. En grå/vit 
skåpbil med svartsprayade 
bakdörrar kan ev sättas i 
samband med inbrottet. 

Ja  

Segeltorp 
Rödhakevägen 

 X 4/7 kl 
07.30-
21.30 

Uppbrutet sovrumsfönster just där 
larm/ kameraövervakning inte 
finns. Grannar sett två män på 
uppfarten vid 11-tiden men antagit 
att det varit bekanta. Ej tilltalat. 

Ja Ja 

Vårby 
Nygårdsvägen 

X  1-6/7 Uppbruten lägenhetsdörr. Ja  

Balingsnäs 
Glimmervägen 

 X 6/7 kl 
8.00-
17.30 

Uppbruten nedre del av 
balkongdörren.Larmets sirén 
utlöst men ej till boendes mobiler. 
Tjuvarna krossat brandlarmet … 

Ja Ja 
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Område Lgnh Vil/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Hörningsnäs 
Liljevägen 

 X 6/7 Kl 
06.30-
23.00 

Uppbrutet köksfönster. Ja  

Hörningsnäs 
Smedstabergsvägen 

 X 5-7/7 Uppbruten ytterdörr. Ja  

Flemingsberg 
Diagnosvägen 

X  1-8/7 Någon tagit sig in på okänt sätt 
(nyckel?) och rotat runt. Inga 
brytskador och dörren låst när 
man kom hem från resa. 

Ja  

Kästa 
Kästadalsvägen 

 X 7-9/7 Brytskador på en dörr. Samt en 
trasig fönsterruta på en annan 
dörr. 

Ja  

Segeltorp 
Väpnarvägen 

 X 9/7 kl 
13-10/7 
kl 13. 

Uppbruten förrådsdörr på tomten, 
samt bortbrutna lister på 
altandörrs nedre del. Ej tagit sig 
in, larmet ej utlöst. 

Nej Ja 
 

Trångsund 
Spelvägen 

X  ? – 
10/7 kl 
20.30. 

Någon har försökt bryta upp 
dörrhandtaget till lägenheten men 
ej lyckats ta sig in. 

Nej  

Flemingsberg 
Diagnosvägen 

X  10/6-
11/7 

Någon tagit sig in på okänt sätt 
och rotat runt. Inga brytskador och 
dörren låst när man kom hem från 
resa. Inga nycklar ska vara på 
drift. 
 

Ja  

Trångsund 
Dalarövägen 

 X 11/7 kl 
23.50-
12/7 kl 
00.10 

Två personer brutit sig in i 
fastigheten och stulit två mopeder. 
Vittnen ringer polisen som ser 
dem springa från platsen. Grips 
efter hundsök, mopeder 
återlämnade till målsägaren. 

Ja  

Trångsund 
Bridgevägen 

 X 15/7 kl 
20-23 

Krossad ruta baksida. Ja  

Vårby 
Myrstuguvägen 

X  ? – 
17/7 

Uppbruten lägenhetsdörr. Ja  

Trångsund 
Trångsundstorget 

X  17/7 kl 
15.30 

Okänd man ringer på dörren flera 
ggr men den boende öppnar ej. 
Lägenhetsdörren bryts upp men 
gärnings-mannen springer när 
han ser att någon är hemma. 
 

Nej  
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Område Lgnh Vil/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Fullersta 
Ägostigen 

 X 18/7 kl 
12-
13.30 

Sönderbruten pardörr till 
balkongen. 
 
 

Ja  

Vårby 
Vårby allé 

X  18/7 kl 
20.10-
20.25 

Tre män försöker bryta upp 
lägenhetsdörren. Boende är 
hemma och skrämmer iväg 
männen. Hundspårning utan 
resultat. 
 

Ja  

Skogås 
Kullstigen 

X  19/7 kl 
10.48 

Ett vittne ser en man klättra på en 
stupränna och hoppa in på en 
balkong på tredje vån. Polis 
kommer dit och då har boende 
precis kommit hem. Ytterdörr olåst 
varför det kan antas att 
gärningsmannen lämnat den 
vägen. 
 

Ja  

Skogsäng/Milsten 
Heimdalsvägen 

 X 21/7 – 
kl  15. 

Krossat källarfönster. Ut genom 
vardagsrums-fönster Granne sett 
tre män lämna tomten vid 15-
tiden. 
 

Ja  

Stuvsta/Högmora 
Högmoravägen 

 X 21/7 kl 
13-14 

Krossad ruta i ytterdörren kunnat 
öppna låset. 

Ja  

Fullersta/Vistaberg 
Azaleavägen 

 X 21/7 kl 
19.30-
19.40 

Uppbruten altandörr. Granne ser 
personer inne i bostaden efter att 
familjen som bor där lämnat – 
ringer polis. 

Ja  

Stuvsta/Segersminne 
Banbyggarvägen 

 X 18-22/7 Uppbrutet sovrumsfönster. Ja  

Segeltorp 
Tranvägen 

 X 15-22/7 Uppbruten dörr till groventré. Ja  

Skogås 
Fäbodvägen  

X  21-25/7 Troligen har brottet skett 24/7 för 
då har enligt en granne, någon 
ringt på alla olika dörrar i 
flerbostadshuset. Grannen hade 
dock inte öppnat sin dörr. Troligen 
gått in med slunga eller dyrk, inga 
brytskador syns på dörren. 
 

Ja  
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Område Lgnh Vil/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Skogås 
Rondovägen 

X  5/6-
26/7 

Troligen har inbrottet 
/inbrottsförsöket ägt rum 26/7 vid 
3-tiden på natten. Då har en 
granne vaknat av ljud samt en 
släkting gått förbi och upptäckt 
inbrottet samt sett tre män springa 
från platsen. Ytterdörren  
uppbruten. Oklart om 
gärningsmännen varit inne i 
lägenheten eller avbrutit. 

Ja, ev.  

Flemingsberg 
Diagnosvägen 

X  29/7 kl 
10.30-
18.00 

Uppbruten lägenhetsdörr. Ja  

Vidja 
Steglitsvägen 

 X 30/7 kl 
18.30-
20.00 

Öppet vädringsfönster där 
gärningsmannen kunde sticka in 
armen och öppna. Gick sedan ut 
genom ytterdörr som gick att 
öppna inifrån. 

Ja  


