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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge! 
Januari månad började riktigt lugnt på inbrottsfronten, men inbrottstjuvarna har tyvärr blivit 
mer och mer aktiva för varje vecka. Än är det i alla fall färre inbrott än samma period förra 
året. Jag vill passa på att poängtera att vi är tacksamma om ni ringer 11414 om ni ser något 
ni tycker är avvikande i ert bostadsområde. Det funkar inte att ringa eller maila till mig 
personligen då jag dels inte arbetar dygnet runt, dels inte har passning på min mail/telefon 
hela tiden. Poliser ute i tjänst åker mer än gärna på misstänkta inbrott. Det mest 
brottsförbyggande är ju faktiskt att inbrottstjuvarna grips! 
 
Aktuell info i Huddinge kommun för perioden januari 2011 
 
Totalt 22 inbrott ( 46 st 2010, 24 st 2009).  
Ett inbrott i fritidshus (Glömsta) rapporterat för jan 2011. (2 st 2010, 8 st 2009) 
 
 
 
 
 
 
 

Fullersta  2 Vårby  2 
Skogsäng-Milsten  1 Masmo  4 (0 på Myrstuguberget) 
Stuvsta  6 Flemingsberg SO (Visättra, Flemingsbergs glesbygd) 1 
Sjödalen-Balingsnäs 2   
Glömsta  1 
Segeltorp/Kungens Kurva 1  Övriga områden (se separat kartfil) som ej nämns i 
Trångsund  1  denna ruta, har inte haft några 
Skogås  1  inbrott under perioden jan - 11! 

 

 
 
Av månadens 22 bostadsinbrott (varav tre är försök till inbrott) så är det tre av hushållen som 
uppgivit i anmälan att de har larm, dock endast ett av de tre som har utlösts och helt klart 
stoppade tjuvarna från att få med sig gods (ett larm var vid brottstillfället ej aktiverat). 
Åtta av inbrotten är i lägenheter övriga i villa/radhus. 
Elva av inbrotten har skett under dagtid ca kl 8-19, Fyra stycken under sen kväll /natt, ca kl 
20.00 – 04.30. Sju bostäder, okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera dygn. 
 



Tillvägagångssätt 
Vid tre tillfällen har altandörrar på olika sätt brutits upp, bla nedre dörrspegeln av trä i  
altandörren uppbruten vid ett tillfälle. Fortfarande är uppbrutna eller krossade fönster på nedre 
botten mycket vanligt. Dock denna månad även väldigt många ytterdörrar som har forcerats, i 
sex av lägenheterna och ett av husen är ytterdörrar på lite olika sätt uppbrutna.  
Vid ett inbrottsförsök i Stuvsta greps 3 mycket unga gärningsmän efter spårning med hund 
från adressen. Dock ej klart ifall dessa kan ha samband med fler brott. 
 
Vid inbrottet i Segeltorp den 21/1, har en mörkblå Volvo Sedan observerats, med två killar i 
17-19 års åldern. Föraren hade en röd/vit keps. Ev tips eller iakttagelser kring detta mottas 
gärna! 
 
Vill åter igen poängtera att en lampa med rörelsedetektor på era bostäders mörkare sidor kan 
vara en bra (och billig) investering. Samt förstås timer inne i bostaden, så att det redan är 
lampor tända när mörkret faller om ni själva inte är hemma. Ang ytterdörrar så är det ju 
mycket viktigt att man låser båda låsen (om man har två) när man ej är hemma. Ett sk 
brytskydd (tex Secustrip eller C-profil) försvårar för en tjuv att bryta upp ytterdörren vid 
låskolven. 
 
Jag kan rekommendera er att titta på tre filmsnuttar som finns på You Tube. Lättast 
hittar ni dem genom att skriva SR p4 SoS i Google sökfönstret och sedan klicka på 
videos. 
Film nr 1) Fd tjuven rekar hus 
Film nr 2) Fd tjuven rekar ingångsväg 
Film nr 3) Fd tjuven rekar gods att stjäla 
Kan vara lite intressant att se vad som rör sig i huvudet på denna fd tjuv. Kan dock inte 
svara på om han på något sätt är generell för alla inbrottstjuvar… 
 
 
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 vår/vinter utan oangenäma påhälsningar! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Schelin 
Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge  


