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Hej alla grannsamverkare! Fortsatt många tips inkomna och många grannar som ser saker, ringer polisen och 

vittnar vid inbrott, toppen! Flera brott i vårt område som är på väg att klaras upp tack vara alerta reaktioner 

från er boende. 

Nu har vi  den främsta semesterperioden framför oss, prata ihop er med grannarna så ni har koll på att 

förhoppningsvis någon är hemma på gatan varje vecka och får uppdraget att ha koll på husen åt dem som är 

borta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 17 anmälningar gällande inbrott varav 6 gäller försök till 
inbrott i bostäder under juni i Huddinge. Flera avbrutna av 
grannar eller boende som varit hemma, därav stor andel försök i 
förhållande till fullbordade. 5 av anmälningarna gäller 24/6 där 
det i något fall finns misstänkta gripna som ev kan kopplas till 
brottet,  utredning pågår! (13 anmälningar 2012, 17 st 2011) 

 

Följande områden har drabbats denna månad: 
 
Skogsäng/Milsten Staffansv 
 
Stuvsta  Skogsduvev (Segersminne),  
  Stenbrottsvägen (Kynäs, försök),  
 
Snättringe  Häradsv,  Norrskogsv 
 
Fullersta  Movägen (försök),  
 
Glömsta  Gustav Adolfsvägen 
 
Segeltorp  Malmvägen (2 st), Förgyllarv,  
  Segeltorpsv, Sjöstigen, Värnv  
  (försök),  Mästarv (försök) 
 
Vårby  Duvbergsvägen (lgnh, försök) 
 
Trångsund  Hambovägen (försök) 
 
Dessutom en stöld utan inbrott (ev med nyckel?) där ngn gått in på 
Paradistorget i Huddinge C, under natten och stulit en handväska i 
hallen. Boende hemma och hör ljud, tjuven lämnar när boende går ut 
i hallen. 
  

 
 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i juni 2013 

När? 
Av månadens 17 inbrott har 6 skett under dagtid, 2 
kvällstid, 7 nattetid samt 2 okänd tidpunkt. 

Hur? 
Ovanligt många krossade rutor i eller intill 
ytterdörrar denna månad. I de flesta fall sticks då 
armen in genom den krossade rutan och dörren kan 
öppnas (det finns teknik för att undvika detta 
tillvägagångssätt – prata med en låssmed!) MEN helt 
nytt denna månad är att man även nattetid då 
boende legat hemma och sovit, gjort en sk ”smash & 
grab”, dvs krossat fönsterruta med sten och sträckt in 
handen och tagit handväska som förvarats på stol i 
hallen intill fönstret. Man kan anta att de sett 
väskorna genom fönstret innan. Två anmälningar från 
Malmvägen i Segeltorp samma natt på detta sätt. Jag 
har inte hört talas om detta tidigare i bostadshus. 
 
Larm 
I endast två av anmälningarna denna månad anges 
att man har larm i hemmet, i det ena fallet var det ej 
påslaget och i det andra fallet har larmbolag och 
polis kommit till platsen men hela huset är redan 
genomsökt och tjuvarna har lämnat. 
 

Tips under månaden 
Många signalement inkomna under månaden och 
länets bostadsinbrottsgrupp jobbar för fullt i flera 
ärenden där det gripits personer i länet. Det svåra är 
dock att bevisa själva inbrottet. När misstänkta 
anträffas med gods som kan härledas till olika 
adresser som drabbats av inbrott lyckas vi oftast 
endast bevisa häleri. 
 

Tiden är en bristvara när vi ska försöka gripa inbrotts-
tjuvar i nära anslutning till brottet och vi uppmanar 
alla att ringa 112 direkt om ni misstänker inbrott hos 
grannen (eller hos er själva) vänta inte till 
gärningsmännen åkt från platsen! 
 
Sommarlovslediga barn/ungdomar hemma kan också 
behöva få mental förberedelse för hur de ska agera 
om någon försöker ta sig in i huset. Ring 112 först och 
föräldrar sedan, visa att ni är hemma – 
gärningsmännen lämnar då, de vill i normalfallet inte 
bryta sig in där någon är hemma! 
Om möjligt, försök se ev registreringsnummer på 
bilar som kan sättas i samband med händelsen! 
 
OBS! Signalement och fler tillvägagångssätt kan ni 
följa genom att gå med i vår facebookgrupp där jag 
uppdaterar aktuella händelser så ofta jag hinner! 



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! 
 

För sjätte månaden fortsätter vår grupp på Facebook. Den är till för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i 
Huddinge som håller på med grannsamverkan.  I skrivande stund är vi 203 medlemmar i gruppen varav ca 80 är kontaktpersoner 
för sitt område. Gruppen börjar så sakteliga blir mer och mer aktiv.  Det finns två sätt att komma med i gruppen; 1. Bli vän med din 
kontaktperson/annan granne på Facebook, så kan den personen bjuda in dig i gruppen 2) sök upp ”grannsamverkan Huddinge” på 
Facebook och ansök om att bli medlem samt skicka ett mail till mig gällande vem som är din kontaktperson, så godkänner jag in 
dig. Läs också rutan ”OM” när du går in i gruppen, så att du helt klart vet syftet med gruppen, Välkomna! 

 

Somriga hälsningar 

Anna Schelin,  Brottsförebyggare Närpolisen  Huddinge 

BRA ATT HA NUMMER 
 

AKUT vid pågående (eller nära förestående)  brott   112 
 

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

Vill du maila tips som ej är av akut karaktär, till polisen? polismyndigheten.stockholm@polisen.se   
Skriv i ärenderutan, tex ”tips södertörn”. 
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