
Grannsamverkan november 2014 

Följande områden har drabbats (anmäln inskrivna i okt): 
 

Solgård/Sörskogen: Sördalav, Holmgårdsv, Solgårdsv, Taggsvampsv 
(försök), Champinjonv.  
Fullersta: G:a Tullingev (östra Solgård), troligen in genom olåst 
fönster/dörr så eg ej inbrott i juridisk bemärkelse… 
Skogsäng-Milsten: Myrmarksv (känt på dörrhandtaget som var låst) 
Segeltorp: Per Hierthas väg 
Skogås: Sopranv, Körsångarv, Kullstigen (inbrott m nyckel stulen några 
dagar tidigare, så eg inte inbrott i juridisk bemärkelse…) 
Trångsund: Tornslingan (försök) 
Länna: Milröksv 
Vårby: Lysbojsv, Vårby allé 
Glömsta: Lillerudsv 
Flemingsberg: Diagnosv 1, Diagnosv 9 (försök) 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
I onsdags hade vi en väldigt bra träff med information om MärkDNA, nästan 100 av kommunens kontaktpersoner 
var närvarande så det känns positivt att denna brottsförebyggande information nu även kan spridas till er boende. 
Alla kontaktpersoner har med detta utskick fått extra information om de tre återförsäljare som finns att tillgå och 
som är godkända av SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium). Till er boende så skickar jag endast med resp 
företags länk till hemsidor där ni kan läsa mer om de olika varianterna (se nästa sida!) Prata med din 
kontaktperson om du vill veta mer eller om ni vill prata ihop er om ev gemensamma inköp i området!  // Anna S  

Sammanfattning oktober i Huddinge: 
18 anmälningar gällande bostadsinbrott, varav 4 försök och 14 
fullbordade. 
2 av de fullbordade gäller lägenheter och 12 villa/radhus. 2 försök gäller 
villor/radhus och 2 försök är i lägenheter. 
 

(I oktober 2013 var det 14 anmälningar varav 10 fullbordade inbrott) 

På allmän begäran… 
Fem av inbrotten denna månad har skett i områden där det 
finns grannsamverkan, dock okänt om just de drabbade 
hushållen även har anslutit sig. Ytterligare ett område har 
hunnit starta igång GSV nu efter inbrottet  



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i oktober 2014 

När? 
6 inbrott har skett under dagtid, 2 kvällstid, 6 nattetid (el sen 
kväll) och 4 okänd tidpunkt då bostaden har varit obevakad 
över ett helt eller flera dygn.  
 

Hur? 
Krossade fönster /altandörrsglas där tjuvar kunnat sticka in 
armen och öppna den vägen, fortfarande bland det vanligaste –
Lås om möjligt! Men även många uppbrutna ytterdörrar. Tänk 
också på att ha ytterdörren låst även när ni är hemma, flera 
rapporter har inkommit om att okända går runt och känner på 
dörrarna – tillfället gör tjuven! 
 
Denna månad även två anmälningar om inbrott i garage på 
Kvarnbergsvägen, där det bla stals cyklar.  Tack vare ett mycket 
alert och iakttagande vittne så kunde två unga män gripas på 
platsen och gods återlämnas till de drabbade – utredning 
pågår. 
 

Larm 
Fem av de drabbade bostäderna denna månad, var försedda 
med larm.  Tyvärr har tjuvarna ändå lyckats fullborda och få 
med sig gods i samtliga fall. Ett av larmen var dock avstängt den 
helgen som inbrottet skedde.  
 

Gods 
Som vanligt mycket smycken, kontanter och datorer (laptops). 
Ovanligt mycket klockor. Även pass, mobiltelefoner och nycklar.  
OM ni blir av med nycklar i något sammanhang så bör ni 
absolut se till att ngn omedelbart kan ta sig till huset och vara 
där, sedan byta lås så snart som möjligt! 

MärkDNA 
Det finns tre olika återförsäljare som är godkända i Sverige och 
som alla rekommenderas av polisen, där ni kan söka mer 
information.  Från alla tre kan ni beställa ”märkpaket” för att 
kunna märka era värdesaker eller annat som ni är extra rädda 
om. 
SmartDNA®; www.safesolution.se 
 

Stöldskyddsföreningen, SSF; www.stoldskyddsforeningen.se 
 

SmartWater; www.smartwater.com/sweden 
 

Din kontaktperson för grannsamverkan har fått mer detaljerad 
information från resp återförsäljare. 
 

Grannstöd Huddinge 
Föreningen har totalt 55 medlemmar som bemannar bilen som 
förare och/eller bisittare. Polisen och kommunen har stor hjälp 
av dem, bland annat i arbetet med att sprida information om 
grannsamverkan. Stort tack för ert viktiga arbete! 
 

För mer info: www.grannstodhuddinge.se 

Den silverfärgade Toyotan kör i östra kommundelarna 
(främst Skogås, Trångsund, Länna, Svartvik, Mellansjö), den 
röda Suzukin i övriga delar av Huddinge! 

http://www.safesolution.se/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
http://www.smartwater.com/sweden


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 1,5 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 tips. 

I skrivande stund är vi 788 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. Tyvärr hamnar mina meddelanden oftast i ”övrigt mappar” 
som inte alla kollar. Skicka därför hellre ett mail i samband med din ansökan så att du säkert kommer med!).  

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”. 
 
 


