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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!
Fortsatt stort antal inbrott i kommunen. I slutet av månaden greps dock fyra inbrottstjuvar i
Östra Huddinge vilket gjort att det sista veckan inte inträffat ett enda inbrott där mot tidigare
10 st under januari. Gripanden kunde göras pga uppmärksamma grannar som ringde polisen
under pågående inbrytning, kanonbra!

Segersminneområdet i Stuvsta också hårt drabbat denna månad liksom förra. Vi jobbar på att
få kontakt med boende där för uppstarter av grannsamverkan för att underlätta kontakten
mellan polis och boende. Hjälp oss gärna med detta ni som har bekanta boende i kommundel
Stuvsta i allmänhet och Segersminne i synnerhet!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden januari 2012.

Totalt 32 anmälningar gällande inbrott, varav 4 är försök till inbrott. 2 felaktigt kodade i
Flemingsberg är inte inbrott men finns med som "prickar" på kartan.
( 26 st 2011, 46 st 2010).

Av månadens 32 anmälningar ang bostadsinbrott, varav fyra gäller försök till inbrott, så finns
inga uppgifter om att någon av de drabbade har haft larm till bostaden.

Fyra fullbordade inbrott och två försök är i lägenheter, 24 fullbordade inbrott resp två försök
är i villa/radhus. 20 av inbrotten har skett dagtid, två kvällstid och tio okänd tidpunkt då
bostaden varit utan tillsyn under större delen av ett dygn eller under flera dygn.

Stuvsta 9 (Varav 2 i Myrängen)
Skogsäng/Milsten 2
Fullersta  3
Sjödalen  3
Glömsta 3
Masmo 1
Trångsund 1
Skogås 6
Länna  2
Svartvik 1
Flemingsberg SO 1 (Visättra)

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



HUR?
Fortfarande flest inbrott via fönster – i de flesta fall är fönstret beläget på en insynsskyddad
del av bostaden, man har i flera fall hittat en stor sten inne i bostaden. Det kan vara ett troligt
scenario att tjuvarna först kastar in en sten från ett visst avstånd, om det inte sker ngn reaktion
från bostaden eller grannar så går man fram och sticker in handen och öppnar de i många fall
olåsta fönstren/altandörrarna. Det ska EJ gå att öppna dörrar och fönster inifrån utan nyckel,
fönster och dörrlås rekommenderas starkt!
Även flera utlyfta sk "fönsterkassetter" denna månad. Kolla att era kassetter även är limmade,
samt skruva gärna fast listerna på utsidan med sk envägsskruv för att försvåra denna
ingångsväg. Även ett par fall där man med hjälp av stege (de boendes egna) tagit sig in genom
att bryta upp fönster på övervåning.

VAD TILLGRIPS?
Bärbara datorer, smycken, klockor, kamerautrustning, pass, nycklar, plånböcker, bilnycklar
och kontanter.

VEM?
Vid två tillfällen har vittnen observerat en man med lång rock (centrala Huddinge samt
Skogås), vid ett tillfälle har två kortvuxna mörkklädda män setts på en tomt där inbrott sedan
upptäcktes då de boende kom hem (Segersminne). De som greps vid inbrottet i Skogås härrör
från den sk "Västerortsligan" (löst sammansatta grupperingar av totalt drygt 150 unga män i
18-25 årsåldern, främst hemmahörande i Västerort) – samtliga fyra  misstänkta denna gång är
män i 20-årsåldern som jobbade i grupp om tre samt en fjärde väntande i bil.

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 ”vinter” (om man nu kan kalla detta vinter?!?) utan
oangenäma påhälsningar!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge


