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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
December har varit en svart månad ur inbrottssynpunkt, många 
drabbade hushåll i Huddinge, liksom i övriga länet. Jag vill dock 
poängtera för att balansera upp otrygghetskänslan (man ska inte 
behöva gå runt och vara konstant rädd för inbrott) … 

Det finns totalt 42274 hushåll i Huddinge (okt-16) och senaste månaden 
har 43 hushåll drabbats av inbrott. Det betyder att det är ca 0,1% av 
Huddinges hushåll som har drabbats. Risken för inbrott är alltså 
egentligen tämligen liten, men känslan när man drabbas gör oftast så 
stor skada att vi verkligen vill förebygga dessa brott så mycket det går – 
Grannsamverkan är en av de metoder som visat sig fungera väldigt bra 
för att förebygga brott i våra bostadsområden. Därför vill jag rikta ett 
stort tack till er som engagerar er inom GSV! 

  

SAMMANFATTNING december 

43 anmälningar varav 12 gäller försök i villa/radhus, 2 försök i lägenheter, 24 

fullbordade i villa/radhus och 5 fullbordade i lgnh. Samma period förra året 

inkom 49 anmälningar varav 38 fullbordade inbrott. 

 

NÄR? 

17 anmälningar gäller dagtid, 5 kvällstid, 2 nattetid och 19 okänd tidpunkt på 

dygnet (boende bortresta och ingen tillsyn av bostaden på ett eller flera dygn). 
 

 

HUR? 
Fortfarande är det absolut flest ingångsvägar som sker genom fönster på olika 

sätt. Det är utlyfta fönsterkassetter (kan förebyggas genom tex envägsskruv på 

listerna på utsidan), krossade rutor som är olåsta så att tjuven kan sticka in 

handen och öppna (förebyggs genom fönsterlås alternativt att man skruvar igen 

fönster som ändå aldrig öppnas – tex källarfönster som drabbats i flera fall 

denna månad) samt även uppbrutna fönster där det oftast är modellen med 

gamla fönsterhaspar som drabbas (samma rekommendationer med fönsterlås alt 

skruvar). Kom dock ihåg att varje rum bör ha en utrymningsväg vid ev brand! 
 

 

LARM 

Denna månad nämns i 8 av anmälningarna att bostäderna var larmade, 4 av dem 

har stannat vid försök men 4 ändå blivit fullbordade. I ett par av fallen har 

tjuvarna endast varit inne i det olarmade sovrummet och resten av huset som 

varit larmat har man inte gått in i. 
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GODS 
Som vanligt främst smycken, kontanter, klockor och ”små-elektronik”, såsom 

laptops och  läsplattor av olika slag. Även kameror och kamerautrustning i flera 

fall. Forexkuvert med kontanter i ett fall – kan vara värt att fundera på när man 

växlar pengar, ifall det är så att personer spanar där efter lämpliga ”objekt”. 
 

 

LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 957  inbrott i bostäder, varav 783 var 

inskrivna som fullbordade. I 22 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna 

(26 olika personer), varav 2 i Huddinges ärenden. 

 

ÖVRIGT 

Stor eloge till den granne på Stenmovägen som ringde 112 och genom att ropa 

från sin balkong, avbröt tjuvens försök att ta sig in genom grannens fönster. Vid 

spårning med hund tog spåren tyvärr slut redan vid Stenmoskolan så där stod 

troligen en bil och väntade … 

 

MÅNADENS PÅMINNELSE 

Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis till 

platsen för teknisk undersökning. Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto 

snabbare kan vi komma och säkra spår. STÄDA EJ innan ni pratat med polis! 

 

Följande områden har drabbats av inbrott i december: 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Storskogsv, Åldermansv, Stambanev (2 olika  

  villor), Häradsvägen (nära Stuvsta stn). 

FULLERSTA: Furuhöjdsv (försök), Patron Pehrs väg (2 fullbordade 1 försök),  

 Stenmovägen (försök), Ekbacksvägen. 

CENTRALA: Frimansväg (Solgård), Musseronv (Sörskogen, försök)  

 Lännavägen (Balingsnäs) 

STUVSTA: Hästbäcksv, Tallhedsv (försök), Banbyggarv (försök), Fotbollsv, 

 Sjövägen (2 grannhus), Solgränd, Ängsbergsv. 

SNÄTTRINGE: Journalistvägen 

ÅDRAN: Rökärrsvägen, Turkosvägen (försök)  

SEGELTORP: Bergsvägen  

GLÖMSTA: Glömstavägen (nära Flottsbroavfarten), Lillerudsv (försök) 

VÅRBY: Duvbergsvägen, Vårbackavägen (försök) 

MASMO: Myrstuguvägen (2 radhus, 1 lägenhet) 

TRÅNGSUND: Essvägen, Trångsundsv, Kvintettv (försök). 

SKOGÅS: Storvretsv (försök), Musikalv (försök), Loftvägen. 

LÄNNA: Timmervägen 

VIDJA: Hästhagsvägen 

FLEMINGSBERG: Krokusvägen, Laggkärlsvägen 
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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. 

 

   


