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Hej igen, ytterligare en månad har passerat, tiden går fort, snart är det jul… 
Fler och fler grannsamverkansföreningar startar upp nu i Huddinge och det är fantastiskt 
roligt att få vara med i den processen. Tyvärr ökar även inbrotten – i hela länet – men vi 
hoppas att vårt idoga arbete tillsammans med er ska kunna hjälpa till att stoppa tjuvarnas 
framfart tidigare framöver, så vi slipper dessa ”skövlingar” av områden som de stora ligorna 
står för! 
 
Aktuell info i Huddinge kommun för perioden september 2010:  
Totalt 29 inbrott ( 32 st 2009) 
 
 
 
 
 
 

På bifogad fil med kartor över era olika områden kan ni se hur inbrotten är fördelade i kommunen, 
samt även jämförelsesiffror från samma period förra året.  
 
Fortfarande ganska utspritt i kommunens olika delar, men Segeltorp hårdast drabbat denna månad.

 

 
 
 
Av månadens 29 inbrott varav 7 är försök till inbrott så var det 2 av hushållen som uppgav i 
anmälan att de hade larm. Vid ett tillfälle har tjuvarna slagit sönder larmdosan efter att den 
larmat. 6 av de fullbordade brotten är i lägenheter, övriga i radhus/villor. 
Vid ett tillfälle har två tjuvar gripits efter spårning med hund. Vid tre tillfällen har tjuvarna 
blivit avbrutna av ägaren själv som varit hemma, eller grannar som reagerat, bra! 
 
Vid 4 tillfällen har man på olika sätt lyckats lyfta ut hela fönster från karmar /altandörrar. 
Något att se över?!? En del gamla fönster har lister som går att bända loss från utsidan och 
sedan lyfta ut hela fönsterkassetten…  
Endast ett inbrott denna månad på övervåning med hjälp av stege.  
 
Det vanligaste tillvägagångssättet denna månad har varit uppbruten altandörr/ uppbrutet 
fönster. Att lägga märke till är att vid flera tillfällen har grannar observerat att rörelsestyrd 
lampa tänts, vid ett tillfälle har tjuven även slagit sönder rörelselampan – alltså stör dessa 
enkla hjälpmedel uppenbarligen tjuvarna, - en bra och billig investering inför vintermörkret! 
 



Tre olika ”hantverkare” som knackar dörr och åker runt i områden har det rapporterats om 
denna månad; 
En engelsktalande man med gulgrön (reflex?) väst i en vit skåpbil. Han har vid flera tillfällen 
på ett aggressivt sätt erbjudit byggtjänster. 
 
Engelsktalande plattsättare i en ljus personbil har erbjudit sina tjänster 
 
Två män i en röd bil, ev utländskt regnr. Har setts åka runt och gå in och ut på villatomter i 
Stuvsta-området. 
 
Rapportera gärna in registreringsnummer om ni får syn på dylika personer/bilar i era 
områden, kan vara något för oss att kolla upp. Dock med detta inte sagt att dessa personer har 
kriminella avsikter, det vet vi inget om i nuläget! 
 
 
Värt att poängtera ytterligare en gång är att man ej bör anlita försäljare / byggarbetare som 
knackar dörr. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant så är det oftast så!!! 
 
 
 
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 
 

  


