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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Här kommer en kortare information om vad som hänt på inbrottsfronten under juli månad.
Nästa ordinarie månadsmail kommer som vanligt i början av september, med information om
augusti.

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden juli 2011.

Totalt 10 anmälningar gällande inbrott, varav 1 är försök till inbrott ( 33 st 2010, 25 st 2009).
Inga inbrott i fritidshus. (Obs att det är 11 prickar på kartan pga en felkodad anmälan som ej
är inbrott, på Bäckgårdsvägen i Vårby)

Av månadens 10 bostadsinbrott, varav ett är försök till inbrott, så är det två av hushållen som
uppgivit i anmälan att de har larm, varav det ena larmet var ur funktion och ej används fn.

Tre fullbordade inbrott är i lägenheter, sex inbrott resp ett försök är i villa/radhus.
Fem av inbrotten har skett dagtid (ca kl 08-18) och ett nattetid (ca kl 03-10 då målsäganden
sov). Fyra stycken okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera dygn.

Tillvägagångssätt
Vid fem av inbrotten så är det ytterdörrar som är inbrottsvägen (två villor, tre lägenheter). I
den ena villan så har man krossat en glasruta vid ytterdörren och sträckt in armen och låst
upp. Jag måste åter igen påpeka nyttan av lås på dörren som ej ska gå att öppna inifrån när
man ej är hemma.
Vid ett tillfälle är det bortbrutna lister och utlyfta fönster. Kan vara bra att se över sina
fönsterkasetter.



GRANNSTÖDSBIL

Under Långsjörundan söndag 11 september kl 10-15 som kommer jag och Leif att finnas på
plats och informera om Grannstödsbilen – Välkomna!

Som en del av er säkert känner till så har vi i Östra Huddinge något som kallas för
grannstödsbilen. Den sponsras av Folksam och är ett samarbete där även kommunen och
polisen är involverade. Det är personer boende i området som helt ideellt bemannar bilen och
ingår i Östra Huddinges grannstödsförening som också drivs helt ideellt. Till år 2012 kommer
nu grannstödsverksamheten att utökas till att gälla fler områden i Huddinge kommun. Första
försöksområde att utöka med kommer att bli Segeltorp. Ni som är intresserade av att veta mer
om detta och kanske bli förare/bisittare (man kan alltså anmäla sig som bisittare även om man
saknar körkort) av grannstödsbilen kan anmäla ert intresse till Segeltorps samordnare för
grannstöd, Leif Rundström, leif.h.rundstrom@tele2.se eller ringa honom på
mobil: 0733-688 034.
Vi kommer att utbilda nya grannstödjare under hösten 2011 (en 2-timmarsutbildning) och
man kan även få möjlighet att åka ett pass med dem i Östra Huddinge under hösten för att få
lite mer inblick i hur det går till.
Mer info om GöH:s verksamhet finns att läsa på deras hemsida: www.gsv142.info.se

Det är som vanligt 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 också kan förmedla tips som ej är av akut karaktär till polisen.

Hoppas ni alla får en fortsatt skön sommar utan oangenäma påhälsningar!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


