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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!

Maj har varit en hyfsat lugn månad på inbrottsfronten, liksom de senaste åren. Kanske är just
maj den månad då tjuvarna själva tar semester…
Fortsätt att ringa det nya tipstelefonnumret direkt till polisens larmcentral om ni ser saker
som ni kopplar ihop med ev inbrottstjuvar.

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.
010-56 902 21 om ni har tips som har med bostadsinbrott att göra!

Prioritera aldrig bort er själva med tanken "polisen har nog inte tid, de kommer ändå inte"
utan ring, ring, ring! Låt polisen själv göra prioriteringen!

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden maj 2012.

Totalt 12 anmälningar gällande inbrott, varav fyra är försök till inbrott.
( 12 st 2011, 6 st 2010, 20 st 2009).

Av månadens 12 anmälningar ang bostadsinbrott, varav fyra gäller försök till inbrott, så finns
uppgifter om att tre av de drabbade hade larmad bostad. Av de hushåll som hade larm vid
inbrottstillfället verkar två inte ha blivit av med något gods.

Fyra fullbordade inbrott och ett försök är i lägenheter, fyra fullbordade inbrott resp tre försök
är i villa/radhus. Fyra av inbrotten har skett dagtid, tre eftermiddag/kväll samt fem okänd
tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under flera dygn.

Skogsäng/Milsten  1
Stuvsta 2
Fullersta  2
Sjödalen/Balingsnäs 2
Glömsta  1
Vårby  1
Masmo 1
Skogås 1
Flemingsberg NV 1

Övriga områden som ej nämns här har inte
gjort några anmälningar om inbrott i bostad
denna månad



HUR?
Fem av inbrotten denna månad är via uppbrutna eller krossade fönster och två via altandörr. I
de fall fönster har krossats så har man sträckt in handen och öppnat fönsterhakar eller
altandörrshandtag.
Kom ihåg att det EJ ska gå att öppna dörrar och fönster inifrån utan nyckel. Fönster- och
dörrlås är en bra investering! Om det är fönster i huset som du sällan öppnar så kan det vara
en billig lösning att helt enkelt skruva i några skruvar från insidan…

Ett inbrott denna månad då man har tagit sig upp till ett fönster på övervåningen via en stege
på tomten. Det är ofta sämre lås och haspar på fönster på övervåning än undervåning, vilket
kan vara anledningen till att tjuvarna använder stegar då och då.
Lås fast era stegar om ni måste ha dem utomhus, eller om möjligt ta in dem i låst
garage/källare. Här kanske man kan hjälpas åt inom grannsamverkangruppen att hitta enkla
lösningar tillsammans. I lägenheterna så är de flesta fallen uppbrutna lägenhetsdörrar. Vid ett
tillfälle så har tjuvarna tejpat plåster för alla grannars tittögon i dörrarna. Kan vara bra att vara
uppmärksam på sådant i sin egen port!

VAD TILLGRIPS?
Bärbara datorer (laptops), smycken, kamerautrustning, jacka, id-kort och pass.

VEM?
Vid två tillfällen har uppmärksamma boenden eller grannar observerat gärningsmännen och
kunnat lämna vissa signalement.

Vid ett tillfälle har två män i 18-20 års åldern knackat på hos en kvinna på Fågelsångsvägen.
När hon öppnade, så frågade den ene mannen efter vägen till Huddinge centrum. Senare
samma dag upptäcktes att grannen drabbats av inbrott. De båda männen är troligen
involverade i det.
Även på Älgvägen i Stuvsta har en granne till en inbrottsdrabbad familj, sett två män bete sig
underligt på grannens tomt. De var klädda i träningskläder och troligen grå mjukisbyxor.
Senare visade det sig att grannen haft inbrott hemma.

Vill åter påpeka att det är personers beteende och inte utseende som ni ska vara observanta på
i era bostadsområden!

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!

Kom också ihåg att prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan så att
händelser i ert område förmedlas ut till alla boenden så snart som möjligt!

Hoppas ni alla får en skön vår utan ovälkomna besökare!

Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge



Enligt önskemål – en lapp med alla telefonnummer samlade, att hänga upp på kylskåpet…

AKUT vid pågående (eller nära förestående)
brott 112

Icke akuta ärenden till polisen, som tips,
anmälningar, förfrågningar
Detta nummer gäller vart du än är i landet
– du kopplas till närmsta lediga polis! 114 14

Tips som endast handlar om ev inbrottstjuvar,
rekning för inbrott mm 010-569 02 21

Vill också påminna om att det är bra att lägga in alla sina grannars telefonummer
i sin mobiltelefon (de som har) för annars, om det finns på ett blad i din dator, så
är det inte troligt att du har det tillgängligt när du behöver det…


