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Hej, nu har jag påbörjat min nya tjänst som Brottsförebyggare vid Närpolisen Huddinge. 
Ser fram emot att få utveckla detta uppdrag nu som en heltidstjänst. 
Vi har för närvarande ett pågående samarbete med Huddinge kommun om att bla få igång 
grannsamverkan i så många områden som möjligt för att förebygga och minska 
bostadsinbrotten. Flera kampanjer kring detta drar i gång nu under våren. Därför är ni som 
redan är i gång extra viktiga för oss. Som företrädare för era egna områden får ni gärna 
informera andra bekanta om fördelarna med grannsamverkan och uppmana dem att kontakta 
oss om de är intresserade av att starta upp i sina egna bostadsområden. 
 
Vi har nu introducerat en speciell "grannsamverkanstelefon" dit man ringer och lämnar sina 
uppgifter om man vill ha mer information om detta. Numret är: 0733-62 73 97. Man blir då 
kontaktad av polispersonal inom en vecka för uppstart. Hjälp oss gärna att sprida det! 
 
Med detta utskick bifogas även ett "tips inför våren" dokument som jag hoppas ska vara till 
nytta för Dig och Dina grannar i ditt bostadsområde! 
 
 
Aktuell info 2010-03-16 tom 2010-04-15 : 
Förra perioden var det 19 anmälda inbrott i Huddinge kommun, denna  period 24 inbrott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbrottsstatistik senaste månaden fördelade enligt följande: 
    
Huddinge Norra 11  
Huddinge Centrala 0  
Huddinge Sjödalen 3                  
Huddinge Södra 4                  
Vårby 4 
Segeltorp 1 
Länna/Vidja 1 
Skogås/Trångsund 0 

2009 hade Huddinge kommun 17 inbrott under Mars månad respektive 20 inbrott under April 
 
”Ring alltid 112 om ni bevittnar pågående brottslighet!”  
”11414 när ni vill lämna tips eller göra en anmälan som inte är av akut karaktär.” 
 
Kom ihåg: Inga tips är dåliga tips, polisen utreder sedan om tipsen är av intresse. 
 
Ha en fortsatt trevlig vecka. 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Schelin 
Närpolisen  i  Huddinge  
 
08-401 74  51, anna.schelin@polisen.se 



Huddinge Norra  (Område: Fullersta , Källbrink, Glömsta, Stuvsta  etc.)  

 
11 inbrott,22 mars tom 13 april 2010. (inga inbrott 13-15 april) 
 
 
Huddinge Centrala  (Område: Solgård, centrum, tomtberga  etc.) 

 
0 inbrott  (kartan är från tidigare tillfälle) 
 
 



Huddinge Sjödalen  (Område: Myrängen, Stensängen, Solfagra, Hörningsnäs, Balingsnäs, 
Gladö Kvarn, Ådran  etc.) 

 
3 inbrott, 24 mars, 6 april och 14 april 2010. 
 
 
Huddinge Södra  (Område: Flemingsberg, Kästa, Visättra etc.) 

 
4 inbrott, 19 mars, 24 mars och 6 april 2010. 
 
 



 
 
Vårby 

 
4 inbrott (3 lägenheter och 1 radhus) , 26 mars, 13 april och 15 april 2010. 
 
 
Segeltorp 

 
1 inbrott i garage, 6 april 2010 
 



Länna/Vidja 

 
1 Inbrott 4-6 april 2010. 
 
 
Skogås/Trångsund 

 
0 inbrott (kartan är från föregående utskick). 


