
Hej och hoppas att ni alla har haft en skön sommar! 

Här kommer en kortare extrainsatt information gällande inbrotten som varit under juli månad.  

 

Totalt 9 anmälningar (varav 3 försök) om inbrott mot förra året då det var 40 (!) anmälningar i juli… 

 

Nästa ordinarie utskick kommer i början av september med information om inbrotten i augusti. Kan 
dock meddela att det hittills har varit 11 fullbordade inbrott och 4 försök i augusti, varav fem i området 
Segersminne/Myrängen. Känns som att det kan vara en och samma person som härjar där och vill därför 
be alla i området att vara extra uppmärksamma. Bla har flera cyklar stulits i samband med inbrotten. 

 

På sista sidan finns lite allmänna tips från Polisen i Sthlms län gällande tillvägagångssätt som har 
uppmärksammats som ev rekning för inbrott, samt en information från en kontaktperson i Snättringe, 
om vad de uppmärksammat på sin tomt nyligen. 

 

Skickar slutligen med en bilaga med en inbjudan till det årliga evenemanget ”Långsjörundan”, där polis 
och Huddinge Grannstödsförening kommer att finnas på plats vid en station för att svara på frågor kring 
Grannsamverkan och Grannstöd, välkomna att besöka oss och alla övriga föreningar som finns runt sjön! 

 

    Vänligen // Anna Schelin 



Inbrottsinfo Huddinge juli 2014 

• 1/7 kl 20.30 på kvällen, försök till inbrott på Solhagavägen i Vårby. Upptäcks brytskador på överlås. 

 

• 4/7 kl 01.15, fullbordat inbrott, Revyvägen Skogås. Två ungdomar hemma, hör ngn knacka och sedan 
krossas en ruta. Ungdomarna springer ut från villan och därifrån, ser en svart bil med 2 personer i.
  

• 4/7 kl 10-14, försök till inbrott på Högmoravägen i Stuvsta. Brytskador på ett fönster som även är krossat. 

 

• 9-14/7, fullbordat inbrott, Vallmyravägen Skogås. Ytterdörren uppbruten 

 

• 15/7 kl 02-04.30. Rosendalsvägen, Fullersta. Två ungdomar hemma, troligen ngn dörr olåst. Vaknar av 
ljud, ser en man som lämnar huset. 

 

• 14-19/7 fullbordat inbrott Mangårdsvägen, Visättra.  Man har krossat ett fönster och klättrat in, kunnat 
öppna ytterdörren inifrån och gått ut den vägen, stulit bla dator, kamera, dammsugare. 

 

• 22/7 kl 01-13.00. Stöld i lgnh Bäckgårdsvägen i Vårby, med hjälp av nyckel som stulits tidigare under 
dagen. 

 

• 25/7 kl 12-19 försök till stöld i lgnh på G:a S-täljevägen i Segeltorp.  Brytskador på en dörr vid uteplatsen. 

 

• 28-31/7 Stöld på Backslingan i Trångsund. Gått in med nyckel stulen ur en bil dagen före. 

 

 

 

 

 



Kontaktperson i Snättringe informerade i går söndag 17/8, följande: 
 
”Häromdagen fann jag en reklamlapp (om stenläggning) på altanen vid 
husets entré under en blomkruka . Lappen var väl synlig från vägen. På 
radion någon dag senare talade man om att tjuvligornas nya metod var att 
lägga reklam under dörrmattor vid entréerna för att se vilka som är 
hemma.” 
 


