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Hej, en ny månad har passerat och trots att det är många inbrott så är det betydligt färre än 
samma period förra året. Efter önskemål så lägger jag på denna första sida, tillbaka 
”statistikrutan” där ni kan se en sammanställning över inbrotten i kommunens olika 
områden. Alla kontaktpersoner får dessutom kartfilen för den som vill se mer visuellt på karta 
vart inbrotten skett. (Där finns även jämförelse med antal inbrott samma period förra året) 
 
Aktuell info i Huddinge kommun för perioden oktober 2010:  
Totalt 30 inbrott ( 50 st 2009) 
 
 
 
 
 
 

Fullersta   3 Trångsund 4 
Stuvsta   1 Skogås 1 
Sjödalen-Balingsnäs 5 Länna 2 Övriga områden som ej nämns 
Glömsta  2 Vårby 4 har inte drabbats i oktober! 
Segeltorp –Kungens Kurva 4 Masmo 2 
Vidja   2 

 

 
 
 
Av månadens 30 inbrott varav 5 är försök till inbrott så var det 4 av hushållen som uppgav i 
anmälan att de hade larm. Vid ett tillfälle har tjuvarna undvikit rum med rörelsedetektorer och 
därigenom inte sökt igenom hela huset. Vid ett tillfälle där det är magnetkontakter i fönstren, 
har tjuven istället brutit bort glaset och inte öppnat fönsterkarmen varav larmet ej gått. 
7 av brotten är i lägenheter, övriga i radhus/villor. Hälften av inbrotten har skett under dagtid 
kl 7-17. 
 
 
4 personer gripna i bil för förberedelse till grov stöld av poliskollegor från Västerort som åkt 
efter, av dem kända gärningsmän. Färden slutade i Stuvsta (Tack för att de inte fick tillfälle!) 
 
 
Vid flera tillfällen denna månad har tjuvarna tagit sig in på övervåning med hjälp av stege – se 
över er förvaring av stegar (samt grannens…)! 
 



Vid flera tillfällen har tjuvarna även kunnat sparka sig in via altandörrars nedre del – kolla era 
dörrar! En enkel åtgärd är att skruva fast en järnplåt på den inre halvan av dörren med s.k. 
”engångsskruvar”. (En auktoriserad låssmed kan ge mer information) 
Vill också poängtera att det är nästan lika viktigt att se till att objudna gäster har svårt att ta 
sig ut från bostaden. Om de nu har brutit sig in genom att krossa eller bryta upp ett fönster så 
ska de inte kunna öppna ytterdörrar och balkongdörrar inifrån och promenera ut, utan få 
klättra ut genom samma fönster de kommit in genom. Detta gör det svårare för tjuven att få 
med sig gods, ökar möjligheten till upptäckt av observanta grannar samt ökar möjligheten till 
spårsökning kring en in- och utgångsväg. 
 
 
På förekommen anledning kan det också behöva påminnas att det är lämpligt att låsa sin dörr 
även när man är hemma (med ett lås) då tjuvarna är så fräcka att de även kan gå in när man är 
hemma och ta saker i hallen (bilnycklar, plånböcker) eller om man sover på tex övervåningen, 
så har de möjlighet att enkelt komma in och söka igenom undervåningen. 
 
 
Citypolisen förmedlar efter stora problem med inbrott på Lidingö främst under tiden kl 16-20, 
att tjuvarna denna årstid spanar på hus och ser om inga lampor tänds när mörkret faller. Under 
tiden en av dem håller vakt, går den andre eller de andra in i huset i skydd av mörkret. 
Rätt inställda timers på lampor och radio skulle försvåra denna brottsmetod! 
 
Tjuvar ringer oftast på dörren först inför inbrott dagtid, var observant på okända människor 
som ringer på och erbjuder olika saker. Kolla gärna efter bil och registreringsnummer när de 
åker iväg. Ha koll på grannarnas hus efter ett besök! 
 
Det är viktigt att vi tillsammans fortsätter att vara uppmärksamma på alla okända fordon och 
personer i de områden där ni bor. Ni är dom bästa på att ha koll i ert område. Prata med folk 
som ni inte känner igen. Prata med grannar. Ring in tips till polisen! 
 
 
 
”Ring alltid 112 om ni bevittnar pågående brottslighet!”  
”11414 när ni vill lämna tips eller göra en anmälan som inte är av akut karaktär.” 
 
 
Och/eller vid lämplig tidpunkt, prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan 
som sen kan förmedla tips som ej är av akut karaktär till polisen. 
 
 
 
 
Hoppas ni alla får en fortsatt skön höst utan oangenäma påhälsningar! 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anna Schelin 
Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge 
 

  


