
Grannsamverkan april 2015 

Följande områden har drabbats (anmäln inskrivna mars): 
 

Sjödalen/Hörningsnäs: Lagmansvägen 
 

Fullersta: Claras gränd, Patron Pehrs väg, Dammvägen, 
Rättartunet, Hagebyvägen 
Skogsäng-Milsten: Staffansv, Storskiftesv 
 

Stuvsta: Björnspinnarv, Kungsklippev 
 

Segeltorp: Hasselstigen, Brantstigen, G:a S-täljev,  
 

Skogås: Vallmyrav, Kärrstigen (två anm men känd gm.) 
 

Trångsund: Lingonbackarna 
 

Snättringe: Buntmakarv (Utsälje) 
 

Glömsta: Sigvardsvägen 
 

Vårby: Bäckgårdsv, Krongårdsv, Varvsv, Lysbojsv 
 
Gladö Kvarn: Fjällgårdsvägen (fritidshus) 
 

 
Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Så kommer äntligen lite info om inbrottsläget i marsmånad inom Huddinge kommun. Pga sjukdom blir det en något 
förenklad version denna månad. Det finns tyvärr inte tid att hinna läsa igenom alla anmälningar manuellt, som jag 
annars brukar göra och därför kommer ingen särskild information om tillvägagånssätt denna gång. Det som är lite 
intressant som jag reflekterade över denna månad är att de flesta inbrott/inbrottsförsök har skett torsd-månd (21 
st) och endast 2 tisd-onsd. I endast en av anmälningarna har brottet skett okänd tid på dygnet då huset varit utan 
uppsikt mer än ett dygn. 

Sammanfattning mars i Huddinge: 
23 anmälningar gällande bostadsinbrott, varav  2 
försök på samma adress gäller en känd 
gärningsperson och någon form av fejd. Ytterligare 3 
anmälningar gäller försök, varav en i lägenhet. Det är 
13 fullbordade brott i villa/radhus och 5 fullbordade i 
lägenheter. 
 

Ett fullbordat i fritidshus i Gladö, i anmälan anges att 
flera hus haft påhälsning, men endast ett är anmält. 
 

I mars 2014 var det 30 anmälningar varav 24 
fullbordade inbrott. 

Glädjande! 
Totalt 23 enskilda personer inskrivna som misstänkta 
gällande 17 olika fullbordade inbrottsärenden i 
Sthlms län, varav ett ärende och 3 mt gäller 
Huddinge.  Samt 10 misstänkta i 10 ärenden gällande 
försök till inbrott, varav 2 ärenden är i Huddinge. 



Tips gällande ev rekning för inbrott mars-april 2015 

VIDJA 
En vit Opel var synlig i området den 5 april vid 20-tiden. Två 
män satt i bilen med luvor som täckte ansiktena. De stannade 
på anmälarens grannes tomt och vände. Vad de gjorde i 
området är ej känt, inga anmälningar har inkommit och bilen 
och företaget som äger den är inte kända av polisen sedan 
tidigare.  
 
GLÖMSTA 
Ungdomar som är hemma ser vid 16-tiden den 6 april,  
Hur en man tittade in genom olika fönster på deras villa. När 
mannen upptäckte att han blev sedd av boende i huset så  
försvann han fort till en grön bil och körde därifrån.  
Signalementet på mannen är att han hade en svart/ 
vit-rutig jacka och att han körde en grön liten bil. Inga brott 
anmälda i området i samband med denna dag och tid. 
 
SKOGÅS 
Den 7 april vid 5-6 tiden på morgonen, uppmärksammades två 
män som körde runt i en bil på Hägringsvägen i Skogås. 
Männen körde en mörkblå Mercedes av äldre modell. 
Anmälaren uppfattade att de ev "rekade för brott” och ev 
började bilens regnr på UMU eller ULU.  
Signalement: En mörkhårig man med långt hår samt en man 
med snaggat hår. 
 
OM ni har egna tips att lämna till polisen så ringer ni 114 14 
Eller mailar till: registrator.stockholm@polisen.se Skicka inte 
tips till någon polis personliga mailadress, då ingen annan läser 
dem om just den polisen inte är på plats av ngn anledning. 
 

APRIL 
Hittills 6 anmälda inbrott i april, varav 2 försök och i ett av dem – i 
Trångsund - 3 misstänkt gripna, som ev kan vara skyldiga även till 
ett av de fullbordade brotten i Skogås. Även en misstänkt in-
skriven i ett annat fullbordat inbrott i Skogås. Utredningar pågår! 
 
Grannstöd Huddinge 
På senaste utbildningen i mars blev det ett gäng nya medlemmar i 
föreningen och i nuläget är det hela 57 personer som engagerar 
sig och åker runt i bilarna för att trygga tillvaron i våra 
bostadsområden.  
 

Är DU intresserad av att veta mer eller prova på vad 
verksamheten innebär?!  
 

Hör då av dig till föreningens kontaktpersoner. 
Ordf Thomas Hanbo om du är intresserad av att köra främst i den 
östra delen av kommunen (Skogås, Trångsund, Länna med 
omnejd) telefon: 073-325 77 27, thomas.hanbo@telia.com eller  
Sekr Leif Rundström om du är intresserad av att köra i övriga 
delar av kommunen, Telefon: 073-368 80 34, leif@rundstrom.se 
 

Ni som vill bli medlemmar, eller kanske som grupp bidra 
ekonomiskt till föreningens verksamhet, se mer information på  
www.grannstodhuddinge.se 

mailto:registrator.stockholm@polisen.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 2 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 drygt 1000 medlemmar i gruppen. Vill poängtera att gruppen är till för att dryfta det mesta som har med 
grannsamverkan och att förebygga inbrott att göra – håll alltid en god ton mot varandra och respektera att alla inte tänker och 
tycker lika i alla frågor! 
 

För att komma med i gruppen; sök upp ”grannsamverkan Huddinge” på Facebook och ansök om att bli medlem samt skicka ett 
mail till mig gällande vem som är din kontaktperson (den som du får GSV-info ifrån), 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. Anna.schelin@polisen.se  

 

 

 

 

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? registrator.stockholm@polisen.se 
OBS! Ny mailadress från 1 januari 2015!!! 
 
Skriv i ärenderutan, tex ”tips Södertörn / Huddinge”. 
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