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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Rapporter om de sk "Irländska asfaltsläggarna" flödar in till polisen. I år erbjuds alla
möjliga tjänster från plattsättning till asfaltsläggning samt fyllnadsmassor.
Bra att ni är alerta och håller koll på ALLA främmande element i era bostadsområden.
Polisens rekommendation är att vänligt men bestämt avböja alla tjänster från dörrknackare.

Inbrottsanmälningarna har tyvärr fortsatt att stiga även denna månad. Glädjande är dock att
många vittnen i form av grannar och andra förbipasserande har varit aktiva med att ringa
polis vid flera tillfällen denna månad. Inbrottstjuvar gripna både i Södertörn och
granndistriktet Söderort. Bra jobbat! Fortsätt ringa när ni ser pågående brott, ring hellre en
gång för mycket än en gång för lite!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden april 2011.
Totalt 34 inbrott ( 18 st 2010, 29 st 2009).
Två inbrott i fritidshus (Gunhildsvik, Vidja/Svartvik) anmält april 2011. (1 st 2010,9 st 2009)

Av månadens 34 bostadsinbrott (varav sju är försök till inbrott och 2 anmälningar gäller
förberedelse till grov stöld/inbrott) så är det tre av hushållen som uppgivit i anmälan att de har
larm.

Fullersta 2 Masmo 3
Skogsäng Milsten 3 Huddinge glesbygd (Ådran, Gladö mm) 2
Sjödalen-Balingsnäs 2 Vidja mm 1
Stuvsta 1 Flemingsberg NV (Kästa, Grantorp) 2
Glömsta 1
Segeltorp/Kungens Kurva 7 Övriga områden (se separat kartfil) som ej nämns i
Skogås 2 denna ruta, har inte anmält några inbrott under
Vårby 4 perioden april - 11!
Länna 4



Nio av inbrotten är i lägenheter (3 av försöken, 1 förberedelse) övriga i villa/radhus.
13 av inbrotten har skett dagtid (ca kl 05-19), Sju kvällstid (ca kl 19-23) och Fyra nattid (ca kl
23-05). Övriga 10 okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera dygn.

Tillvägagångssätt
Vid åtta tillfällen (3 lägenheter, 5 villor) är det ytterdörrar som brutits upp.
Vid 11 tillfällen är det uppbrutet eller krossat fönster samt vid 11 tillfällen altandörr som är
forcerad på olika sätt.

Fortfarande, även denna månad har vid flera tillfällen ytterdörrar stått öppna när man kommit
hem och upptäckt ett inbrott. Här kan man försvåra för tjuvarna genom att installera sk
ASSA-lås som ska låsas med sin fulla funktion, dvs så att dörren ej går att låsa upp inifrån
med vred när de boende inte är hemma.

Vid flera av anmälningstillfällena denna månad, har vittnen observerat gärningsmännen
Signalement 1.) Tre män i 20-års åldern ses lämna adressen i en silverfärgad Nissan med
regnr RFU… (Segeltorp 3 april) 5 män senare gripna i samband med inbrottet, bilen tagen i
beslag.

2.) En kvinna, brunett med rakt hår ner till axlarna, ca 170-175 cm lång, tilltalar sin kumpan
"Peter". (Solgård 8 april)

3.) En välvårdad röd Audi A4 med lättmetallfälgar och tonade bakrutor. (Lämnade efter ett
inbrott på Lännavägen 8 april)

4.)  Tre män i 20-årsåldern med mörka jackor och uppfällda huvor. Lämnade en adress i
Snättringe efter att granne med hund sett dem. Sprang utan att få med sig gods. (19 april)

5.) Volvo 855 vinröd med regnr: POK… setts i samband med flera inbrott i Vårby under april.
Numer flera personer gripna och bilen i beslag.

6.) Två män och en kvinna i en vit äldre bil (Gladö 30 april)

Slutligen vill jag denna månad också uppmärksamma er alla på att de flesta försäkringsbolag
inte ersätter mer kontanter i hemmet än 2500 kr. En burk man samlar mynt i kan komma upp i
flera tusen, dags att växla in…

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 utan oangenäma påhälsningar!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin
Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


