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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Här kommer lite info i sommarvärmen, gällande juli. Fortf stegar och 
vädringsfönster aktuella, samt många sk ”instick” dvs tjuven behöver 
bara krossa ett litet hål i rutan för att kunna sticka in armen och öppna 
fönster eller altan- /balkongdörr. Bjud inte på de lätta ingångsvägarna i 
onödan! 

På www.polisen.se/bostadsinbrott kan ni hitta fler tips och råd inom 
ämnet! 

 

Följande områden har drabbats av inbrott i juli: 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Byfogdevägen 

SJÖDALEN/BALINGSNÄS: Edsv (lgnh), Flintvägen 

STUVSTA: Lottastigen, Dalkarlsv, Sofiebergsv (2 olika adresser), Stensängsv 

(ev försök – ej påbörjat), Högmorav (gäststuga på tomten), 

Åkersbergsv. 

MASMO: Myrstuguv (försök, tack vare granne som ingrep) 

SEGELTORP: Teknikerv (försök, Utsälje), Måsvägen, Grenvägen 

FLEMINGSBERG: Terapivägen (lgnh, in med nyckel stulen vid bilinbrott 

tidigare under dagen), Kittelvägen (Kästa) 

STORA MELLANSJÖ: Biskopsv (försök) 

SKOGÅS: Mörtviksv, Vallhornsvägen (lgnh), Storvretsv (lgnh) 

TRÅNGSUND: Edbovägen, Mörtviksvägen (försök), Skattetorpsv (nybygge ej 

inflyttat, försök) 

  

SAMMANFATTNING juli 

23 anmälningar varav 18 gäller fullbordade inbrott. Fyra av anmälningarna 

gällde brott mot lägenheter (samtliga fullbordade) och resten i villa/radhus (14 

fullbordade och 5 försök i villa/radhus). Samma period förra året inkom 33 

anmälningar varav 29 fullbordade inbrott. 

 

NÄR? 

6 anmälningar gäller dagtid, 1 kvällstid, 4 nattetid och 12 okänd tidpunkt på 

dygnet (boende bortresta). 

http://www.polisen.se/bostadsinbrott
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Faktaansvarig:  

 

 

HUR? 
Som vanligt flera olika varianter på att ta sig in genom ett fönster / 

altandörrsfönster; Att kasta en sten så det blir hål och sticka in handen och 

öppna (se till att ha lås eller igenskruvat om möjligt) samt med hjälp av stege ta 

sig in på övervåning via öppna vädringsfönster har tyvärr hänt flera ggr. (det 

finns lås att köpa för att kunna ha öppet i vädringsläge, dock ska man aldrig 

lämna öppet på något sätt om man inte är hemma). 

 

LARM 

Endast i tre anmälningar nämns att man har larm, varav ett inte var aktiverat vid 

brottstillfället. I ett fall har endast ett rum (det olarmade) blivit genomsökt, när 

larmet senare går, lämnar tjuven/tjuvarna. Det tredje larmet går och en granne 

ser vad som är på gång. Tjuvarna ser grannen på uppfarten och springer då från 

platsen. Polis dit och hundsökning men tyvärr inga spår som ledde till tjuvarna. 

 

GODS 
Främst smycken, kontanter och klockor. Men även en del kameror, 

läsplattor/Ipads och bärbara datorer/laptops. Låt dem ej ligga framme synliga 

från fönster. Denna månad även silverföremål och pass (vet ni att pass säljs för 

10000-50000 kr på ”svarta marknaden”?) 

 
LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 517  inbrott i bostäder, varav 425 var 

inskrivna som fullbordade. I 24 av ärendena finns i nuläget misstänkta 

inskrivna, tyvärr ingen i Huddinges ärenden ännu. 

 

IAKTTAGELSER 

I ett ärende på Myrstuguvägen i Masmo så uppmärksammar en granne oljud 

från en bostad och går mot det hållet. En person tittar ut och ser grannen på 

uppfarten, varpå han springer in igen och strax efter springer tre personer från 

platsen.  

 

På Stensängsvägen i Stuvsta vaknar en boende av att han hör något ljud från sin 

bakgård. Har ropar åt det hållet och hör någon eller några personer som springer 

från platsen, inga brytmärken. 

 

ÖVRIGT 

Vill uppmana er (och sprid gärna till andra ni känner) att ringa polisen direkt 

om ni kommer hem och upptäcker ett inbrott, vänta inte flera timmar och 

framför allt – städa inte upp innan ni ringer! Om det händer saker mitt i nätterna 

så är det oftast tacksamt att spåra med hund då det inte är så många andra ute 

och förstör spåren vid den tiden. Är det pågående brott så ring 112! 
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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. 

 

   


