
Grannsamverkan mars 2013 
Hej, inbrotten har minskat rejält jämfört med 
februari förra året då det anmäldes 46 st mot denna 
månads 19, det var dock en rejäl topp förra våren. 

 

Totalt 19 anmälningar gällande inbrott eller försök till 
inbrott i bostäder under februari månad i Huddinge.  
(46 st 2012, 21 st 2011) 
 

Följande områden har drabbats denna månad: 
 

Skogsäng-Milsten Ådermannav  

Fullersta   Åkerv (ev försök),Krusv,  
  Bykrogsv (23/2-2/3) 

Sjödalen-Balingsnäs Klockarv (2 lgnh),  
  Sköldmövägen (Solgård) 

Stuvsta  Ågestav, Sofiebergsv, Soldatst 
 

Skogås  Vitnäsv (2 hus), Midnattsv,  
  Harmoniv,  Säterbacken,  
  Mörtviksv 
 

Masmo  Botkyrkav 
 

Segeltorp  G:a Södertäljev 
  

Glömsta  Sibyllavägen   

 

Totalt fem anmälningar gäller försök till inbrott 
(villa/radhus), övriga 14 anmälningar gäller fullbordade 
inbrott. 

På Åkervägen i Fullersta gäller anmälan fotspår i snön 
till husets källar- och garagedörr samt bilens baklucka, 
inget påbörjat. Någon verkar ha känt på dörrar. 

 

Denna månad har vid flera tillfällen grannar kunnat 
lämna vittnesuppgifter med signalement, dock 
ganska allmänna sådana så det är inget som ger 
något att gå ut med så här i efterhand, men det var 
till stor nytta vid själva brottstillfället – bra jobbat! 
Även bra att flera anmälningar stannar vid försök, 
kan tyda på bra lås och/eller aktiva grannar! 



Tillvägagångssätt februari 2013 

OBS! Säsongen för stölder av 
sommardäck har börjat i länet! 

ÖVRIGT: 

Flera inbrott i förråd i februari, främst i 
Visättra/Flemingsberg. 
 

Bilbrotten, totalt 77 st,  (108 st feb 2012) fördelade 
över i stort sett alla kommundelar 

När? 
Av månadens 19 inbrott har 4 skett under dagtid, 4 
kvällstid och 11 okänd tidpunkt då bostäderna varit 
lämnade utan uppsikt ett eller flera dygn.  Vi behöver 
hjälpas åt att minska den där mängden ”okänd 
tidpunkt”. Prata med grannar när ni reser bort, så att 
ngn håller koll på ditt hus, dvs går ett varv runt varje 
dag! 

Hur? 
Denna månad är som vanligt krossade / uppbrutna 
fönster den svaga punkten… Ett bra sätt att förhindra 
denna möjlighet är att ha lås på dörrar och fönster – 
och använda dem! En billig lösning är även att skruva 
igen fönster som man ändå aldrig öppnar – tex 
källarfönster som är en vanlig inbrottsväg. 
 

I tre av anmälningarna uppges att man hade larm,  
Vid ett tillfälle stannade det då vid försök, ett tillfälle 
finns kamerabilder på gärningsman, vid ett tillfälle 
fanns ej larmdetektor i just det rum som tjuvarna 
endast gick in i (tjuvarna har koll!). Dessutom två hus 
med larmdekaler utan att ha larm installerade… 
 
Vid två tillfällen har tjuvarna använt befintliga stegar, 
två tillfällen klättrat på stuprör eller annat på 
fastigheten som gjort det möjligt att komma upp till 
övervåningar och brutit sig in. 

Vad stjäls? 
Smycken, laptops, kontanter,  vitvaror vid nybygge. 
 

Vem? 
Män 18-25 år i de fall vi har signalement. 
En mörkblå combi med tonade rutor kan ev sättas i 
samband med inbrotten i Skogås, eventuellt en 
Volkswagen. Registreringsnumret slutade på 257 eller 
252. 
 

Omfattande hälerier kopplade till bostadsinbrott mm 
En guldbutik i länet har misstänkts köpa stulet guld 
under en längre tid. Efter husrannsakningar i butiken 
och på flera andra platser finns nu över 2 700 
godspunkter i beslag. Tre personer med kopplingar till 
butiken sitter häktade. Kanske kan även något inbrott 
i Huddinge kopplas till denna härvan framöver?! 
 



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 andra månaden fortsätter vår grupp på Facebook för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i Huddinge som 
håller på med grannsamverkan.  I skrivande stund är vi 107 medlemmar i gruppen och den börjar så sakteliga blir mer och mer 
aktiv.  Det finns två sätt att komma med i gruppen; 1. Bli vän med din kontaktperson på Facebook om hen finns med där, så kan 
kontaktpersonen bjuda in dig i gruppen 2) sök upp ”grannsamverkan Huddinge” 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! 
 
Med vänlig hälsning  
 

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!  
    
Tips som endast handlar om ev inbrottstjuvar,  rekning för inbrott mm 010-569 02 21 
- Du kommer direkt till en insatt personal vid polisens Länskommunikationscentral och slipper passera växeln som du gör vid  
114 14. Kan dock behöva ringa många signaler! 
 
Vill du maila tips som ej är av akut karaktär, till polisen? polismyndigheten.stockholm@polisen.se   
Skriv i ärenderutan, tex ”tips södertörn”. 
 
 

mailto:polismyndigheten.stockholm@polisen.se

