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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Känner denna månad en oro över att inbrott nattetid på nedervåningar då familjer legat och
sovit på övervåningen har hänt ett par gånger. Det som oroar mig mest är vad som händer
om jag varnar för detta och ni börjar låsa och larma in er även nattetid. Adventstid och
förhöjd brandrisk känns ju värre än inbrott om inte familjen kommer ut vid en ev brand…
Därför rekommenderar jag denna månad: Kolla batteriet på er brandvarnare (installera en
om ni inte har!), brandsläckare placerad på lämplig plats! OM ni låser ev extralås nattetid så
se till att ALLA i familjen vet vart nycklarna finns!!!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden oktober 2011.

Totalt 29 anmälningar gällande inbrott, varav 6 är försök till inbrott ( 34 st 2010, 50 st 2009).
Två inbrott i fritidshus denna månad (Segersminne samt Glömsta)

Av månadens 29 bostadsinbrott, varav sex är försök till inbrott, så är det tre av hushållen som
uppgivit i anmälan att de har larm. Det ena dock ej aktiverat vid inbrottstillfället.

Fyra fullbordade inbrott är i lägenheter, 20 fullbordade inbrott resp fem försök är i
villa/radhus. Nio av inbrotten har skett dagtid, sju kvällstid och fyra nattetid. Nio okänd
tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under större delen av ett dygn eller under flera dygn.

Tillvägagångssätt
Denna månad flest inbrott via krossat eller uppbrutet fönster. Oroväckande många fönster och
altan/balkongdörrar som går att rycka upp då det är så dåliga fönsterhakar och saknad av lås…

På många håll är det tyvärr även väldigt lätt för inbrottstjuvar att enkelt ta sig ut genom
ytterdörrar eller balkong-/altandörrar som står olåsta. Kan inte nog poängtera nyttan av att se
över sitt sk ”skalskydd” dvs att förbättra lås på dörrar och fönster för att försvåra både in- och
utgångsvägar för ev ovälkomna besökare.

Glädjande är att det är många avbrutna inbrottsförsök, där grannar har observerat tjuvar i färd
med att bryta sig in, och visat sig eller ropat att man ringer polis etc och på så sätt avbrutit
tjuvarna som snabbt lämnat platsen utan att få med sig gods. Bra jobbat!

Skogsäng-Milsten 4 (samtliga på Stambanev)
Stuvsta 3
Snättringe 1
Fullersta 1
Vårby 1 (troligen felanmälan)
Masmo 1
Segeltorp 4
Trångsund 4
Skogås 5 (+ 1 ev gått in med nyckel)
Länna 3
Vidja 1
Flemingsberg nv 1 (Glömstavägen)

Övriga områden som ej nämns här har inte gjort några
anmälningar denna månad



Övrigt noterbart under månaden:
Lägenhetsinbrott: En handduk som MÄ hade i badrummet hänger över dörren och låset för att dölja det
uppbrutna låset. Detta tillvägagångssätt har vi sett flera gånger under året. Var observanta om ni ser en öppen
dörr med handduk/täcke/filt etc som hänger över låset.

Stulna nycklar på skolor/förskolor och inbrott i villa (En i Huddinge samt en i Botkyrka) samt en lägenhet (i
Botkyrka) Troligen pga snabbt agerande av två elever som blivit av med nycklar i skolan, så kunde inbrott i den
ena villan i Huddinge undvikas… I Botkyrka har en gråfärgad Volvo 745 setts, som ev kan sättas i samband med
nyckelstölder på en förskola i Tullinge.

Flera bilar stulna med nycklar efter inbrott hemma där tjuvarna hittat bilnycklarna.

Oroväckande denna månad är att det varit flera inbrott på nedervåning medan familjen sovit på övervåningen,
hittills endast i radhus.

Flera tillfällen använt stegar och tagit sig in på övervåningar.
Källardörrar uppbrutna och sedan en vanlig innerdörr in till resten av huset. Om ni har en sådan lösning i er
bostad så se över dörren mellan garage och hus, den räknas som ytterdörr av försäkringsbolagen…

Ev inbrottsförsök på Värnstigen i Segeltorp 25/10. SIGNALEMENT; Man 30-35 år, ca 175 cm lång, mörkt lite
längre hår, ljus hy. Bar vid tillfället en mörk jacka och ev. mörka byxor, avvek på en mörk "vanlig" cykel

På Törnsångarvägen i Segeltorp så uppmärksammar en man från ett hemtjänstbolag att en man står och försöker
bryta på en brukares källardörr den 18/10. Hemtjänstmannen försöker prata med mannen som då pratar engelska
och påstår att han söker jobb – han har en pärm och ett brytjärn i handen… Mannen springer från platsen och
börjar vifta med järnet mot hemtjänstpersonalen som då låter mannen springa därifrån och ringer polisen.
SIGNALEMENT; Man 40-50 år gammal, cirka 180 cm lång, svenskt utseende, mörkgrå fleecejacka, mörkbeige
byxa, bakåtkammat hår, raka ögonbryn, mörkbrunt hår med ljusa slingor, pärm i ena handen och ett järnföremål i
andra handen, kändes som en gammal boxare enligt anmälaren då den misstänkte var bredaxlad.

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 eller nära förestående 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 höst utan oangenäma påhälsningar!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


