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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Så var vi åter in i höstens rutiner och det känns som att semestern bara är ett minne blott…
Inbrottstjuvarna har härjat rejält under augusti, främst under veckosluten då många
fortfarande har passat på att resa bort och kanske förlängt sommarkänslan ett tag. Vi har
också i flera områden upptäckt "märkta brevlådor". Vissa har fått bockar och andra ringar
på sina brevlådor, med penna/krita. Vi har inte kunnat hitta ngn naturlig förklaring till detta
utan misstänker att det kan vara rekande inbrottstjuvar som på detta vis märker upp vilka
som är bortresta resp hemma i området. Ha koll på brevlådorna i era
grannsamverkansgrupper! Dock måste ju dessa märkningar ses som färskvara och bli passé
rätt snabbt för dem som ev rekognoserar…

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden augusti 2011.

Totalt 33 anmälningar gällande inbrott, varav 6 är försök till inbrott ( 29 st 2010, 16 st 2009).
Inga inbrott i fritidshus. (Obs att det är 34 prickar på kartan pga en felkodad anmälan som ej
är inbrott, på Månskärsvägen i Kungens Kurva)

Av månadens 33 bostadsinbrott, varav sex är försök till inbrott, så är det tio av hushållen som
uppgivit i anmälan att de har larm.

Sju fullbordade inbrott är i lägenheter, 20 fullbordade inbrott resp sex försök är i villa/radhus.
Tio av inbrotten har skett dagtid (ca kl 06-17), Sju stycken kvällstid (ca kl 16-23) och två
nattetid (ca kl 01-03). 14 stycken okänd tidpunkt då bostäderna varit utan tillsyn under flera
dygn. Extra tänkvärt är att 16 av de 33 inbrotten har skett på en fredag, lördag eller söndag.
Fortsätt att informera varandra om ni åker bort så att ni kan hjälpas åt att ha koll. Även om
man bara är borta 1-3 dygn!

De ljusare
"fyrkanterna" i
Segeltorp, markerar
två brott på samma
adress.



Tillvägagångssätt
Fortfarande vid de allra flesta inbrott så är det krossat eller uppbrutet fönster som är vanligaste
ingångsvägen. Även denna månad så har man vid ett par tillfällen kommit in genom att krossa
en glasruta vid entré- eller altan/balkongdörr 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.

För er kännedom så har även vid flera tillfällen denna månad, stegar använts för att ta sig in
genom fönster på övervåningar.

GRANNSTÖDSBIL

Under Långsjörundan söndag 11 september kl 10-15 så kommer jag och kontaktperson Leif
att finnas på plats och informera om Grannstödsbilen. Den är ett komplement till
grannsamverkan, då den kommer att kunna köra runt i områden och observera samt idka
synlighet under dagtid – under förutsättning att personer är intresserade av att komma med
och hjälpa till med bemanningen (helt ideellt engagemang). Välkomna för att få mer
information inför uppstart kring Segeltorp/Snättringeområdet!

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 vår samordnare för grannstöd Segeltorp, Leif Rundström, 0733-688 034
eller per mail: leif.h.rundstrom@tele2.se

Grannstödsbilen kör redan sedan många år tillbaka i östra Huddinge, ni som är intresserade
av att engagera er där, kontaktar i nuläget Anita Kjellin på tfn 070 595 69 44 eller per mail:
lars.anita.kjellin@telia.com

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


