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Följande områden har drabbats (anm inskrivna i maj): 
 
 

Stuvsta: Sigridsv, Bergstigen (försök?), Lottastigen 
 

Milsten: Stambanev, Storskogsv (försök), Korkskruven, Urbergsv 
 

Segeltorp: Värnstigen (försök i lgnh), Trastvägen, Sätthammarvägen 
 

Glömsta: Gustav Adolfsv, Lillerudsv (försök) 
 
Hörningsnäs/Solgård: Äppelv, Brunnsv (försök), Ekedalsv (försök) 
 

Skogås/ Länna:  Centrumv, Backåsv, (2 anm varav ett försök . Det 
fullbordade har varit någon gång i mars/april men anmälts i maj), 
Melodiv (29/5-1/6, försök) 
 

Trångsund: Sjöliden, Björkallén 
 

Flemingsberg: Röntgenvägen 
 
Gladökvarn: Lidavägen 
 
Granby: Granbyvägen (försök) 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Jag får en del frågor gällande det nyaste inom inbrottsskydd, nämligen sk ”smart DNA”. På Stöldskyddsföreningens 
hemsida kan ni läsa mer om detta, tex genom länken:  
http://www.stoldskyddsforeningen.se/Butiken/Privat/Sakerhet-for-fordon/SSF-DNA-markning/ 

eller gå in på deras hemsida och skriv ”smart DNA” i sökfönstret så hittar ni mer information! 

Sammanfattning maj månad i Huddinge: 
24 anmälningar varav 9  försök och 15 fullbordade. 
2 av de fullbordade gäller lägenheter och 13 
villa/radhus. 2 försök gäller lägenheter och 7 
villa/radhus. 
 

(I maj 2013 var det 11 anmälningar samtliga gällande 
fullbordade inbrott) 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i maj 2014 

 
När? 
13 inbrott har skett under dagtid,  1 kvällstid,  5 nattetid och 5 
okänd tidpunkt då huset stått obevakat över ett helt eller flera 
dygn.  De flesta under dagtid även denna månad men ovanligt 
många nattetid. 
 

Hur? 
Uppbrutna altandörrar och fönster dominerar som vanligt. 
Många krossade rutor och instick och kunnat öppna det olåsta 
fönstret eller altandörren. Fönster med den gamla sortens 
fönsterhaspar verkar mest utsatta när det gäller uppbrutna 
fönster. Flera tillfällen där stegar har rests mot takfönster och 
balkonger och man har tagit sig in den vägen. ”Nytt” för den 
här månaden är att det upptäckts borrhål i nederdelen av 
fönsterkarmar och att det har stuckits in någon form av verktyg 
för att kunna öppna fönster med handtag. Fönsterlås 
minimerar förstås den ingångsvägen. 
 

Larm 
Endast två av de drabbade bostäderna uppger att de har larm. I 
det ena fallet har inbrottet stannat vid försök. 
 

Gods 
Som vanligt mycket smycken och kontanter, men även flera 
klockor och datorer (laptops ) samt kameror med tillbehör. 
Även en del nycklar stulna i samband med inbrott. Tips! Förvara 
inte extra nycklar i nyckelskåp i hallen! 
 

 
GLÄDJANDE 
I samband med försök till inbrott på Backåsvägen kunde polisen 
strax efteråt gripa två personer i en bil, med brytverktyg som, i 
alla fall inledningsvis, verkade stämma överens med brytmärken 
på husets dörr. 
 
Månadens uppmaning! 
OM det inträffar något som skulle kunna vara ett inbrottsförsök 
under nattetid, tex att ni ser personer som står vid ett av husets 
dörrar/fönster och som springer därifrån när ni visar att ni är 
hemma, RING då 112 på en gång för ev hundspårning, vänta inte 
till morgonen, då är det alldeles för sent. . . 
 
 

Synlighet 
Föreningen Grannstöd Huddinge hjälper polisen och er boende 
med extra synlighet i våra bostadsområden samt hjälper bl a till 
att sprida information om konceptet grannsamverkan. Du kan 
läsa mer om deras verksamhet på föreningens hemsida,  

www.grannstodhuddinge.se eller på Huddinge kommuns 

hemsida www.huddinge.se skriv då grannstöd i sökfönstret!  

http://www.grannstodhuddinge.se/
http://www.huddinge.se/


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. ”Hej, dig känner jag 
inte igen – söker du någon?” är en användbar fras. 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 
boende så snart som möjligt! 
 

Nu är det drygt ett år sedan jag startade 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. Här läggs även mer fortlöpande upp information om aktuella inbrott. 

I skrivande stund är vi 627 medlemmar i gruppen. (Kom ihåg att skicka mig ett mail om vem som är din kontaktperson samtidigt 
som du ansöker, eller svara på meddelande med fråga om detta på FB).  

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! 

// 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 / Huddinge”. 
 
 


