
Grannsamverkan februari 2015 

Följande områden har drabbats (anmäln inskrivna i jan): 
Sjödalen/Solgård: Lilla Solgårdsv (försök) 
 

Fullersta: Stambanev, Elbev (Vistaberg), Norrängsv 
 

Skogsäng-Milsten: Stambanev (2st, varav 1 försök), Granitv. 
 

Segeltorp: Väpnarev, Hagv, Visirv, Hasselstigen, G:a Sthlmsv, 
Vadarev, Elipsv (Kungens Kurva, försök) 
 

Gladö Kvarn: Fjällgårdsv (2ggr samma hus -försök) 
 

Mellansjö: Junivägen 
 

Trångsund: Backslingan (obebott hus), Skansv, Blåklintsv. 
 

Glömsta: Barrskogsv. 
 

Flemingsberg: Terapiv, Diagnosv 
 

Visättra: Sågstuv (3 olika lgnh), Visättrav 
 

Högmora/Svartvik: Kristinelundsv (fritidshus) 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Lite lugnare denna månad än förra, vi märker en eftersläpning från nyårshelgen då 6 av månadens anmälningar 
gäller brott som skett under tiden kring månadsskiftet (anmälda i januari). Två anmälningar gäller även ett obebott 
hus som haft påhälsningar ngn gång sedan i november, dvs väldigt långt möjligt brottsdatum. Vi ser en uppgående 
trend av lägenhetsinbrott i januari och som fortsatt även in i februari. Tyvärr oftast lite anonymare boende i 
lägenheter där grannar inte samverkar i lika hög utsträckning ännu. Vi jobbar på att få igång GSV i flera 
flerfamiljshus. Uppmana gärna dem ni känner att höra av sig för att komma igång! 

Sammanfattning januari i Huddinge: 
27 anmälningar gällande bostadsinbrott, varav 5 
försök och 22 fullbordade. Samt 1 fullbordat i 
fritidshus. 
7 av de fullbordade gäller lägenheter och 15 
villa/radhus.  4 försök gäller villor/radhus och 1 
försök är i lägenhet. 
 
 
(I januari 2014 var det 37 anmälningar varav 29 
fullbordade inbrott) 

Gripna! 
Fyra gripna gällande inbrottet i Kungens Kurva, där 
de bröt sig in i ett företag, en alert närboende 
hörde glaskross och larmade. När polis kom dit 
hade de fyra även försökt ta sig in i en lägenhet 
intill företaget. Där var en boende var hemma och 
de misstänkta sprang därifrån men greps direkt. 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i januari 2015 

När? 
10 inbrott har skett under dagtid, 5 kvällstid, 2 nattetid och 10 
okänd tidpunkt då bostaden har varit obevakad över ett helt 
eller flera dygn.  
 

Hur? 
Många uppbrutna fönster, helt klart en större risk för inbrott 
när man har fönster med den gamla sortens fönsterhakar.  
Även denna månad ett försök via takfönster som dock inte har 
lyckats. Många lägenhetsinbrott, med minimala eller inga 
synliga brytskador. (Glappande handtag i flera fall det enda 
tecknet på brytskada). Okänt i dagsläget hur tjuvarna har tagit 
sig in – ev kanske låsslunga. OM man har en kåpa över 
låsvredet så bör den användas samt att man undviker att ha 
nycklar till båda låsen i den sk tuben, om man inte väntar 
hantverkare etc och det är överenskommet.  
 

Larm 
5 av de drabbade bostäderna denna månad, var försedda med 
larm.  Ett av dem stannade vid försök troligen pga larmet.  I ett 
fall har larmet av oklar anledning inte utlösts och vid ett tillfälle 
har tjuven slagit sönder larmet. 
 

Gods 
Som vanligt är det mest smycken, kontanter och datorer 
(laptops/Ipads) som stulits, men även en del kamerautrustning.  
Dessutom flera uppsättningar nycklar som stulits till framför 
allt lägenheterna. Viktigt att alltid byta lås om ni blir av med 
nycklar! 
 
 

Lokala inbrottskommissionen, den sk ”LIK-gruppen” 
Södertörn har en grupp med poliser som bla tipsbaserat jobbar  
mot inbrott. Adam från närpolisen Huddinge som för närvarande 
jobbar i gruppen berättar att de följer upp tips från poliser och 
allmänhet. ” Vårt senaste ärende grundas i ett tips från en person 
inom just grannsamverkan. Vi spanar på och griper inbrottstjuvar 
och utreder inbrott i Södertörn där förundersökning har inletts.” 
säger Adam. Till nästa månad hoppas jag kunna förmedla lite mer 
statistik hur det har gått för dem i gruppen under senaste året. 
 
Glädjande 
Inga nya anmälningar om stölder genom att gärningsmän känt på 
dörrhandtag och kunnat ta sig in i olåsta bostäder. Fortsätt 
påminna varandra om vikten av att ha låst dörr även när man är 
hemma – om man inte har uppsikt över dörren! 
 
Grannstöd Huddinge 
Polisen och kommunen har stor hjälp av föreningen. Bland annat 
med att idka synlighet i våra bostadsområden. Stort tack för ert 
viktiga arbete! 
 

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



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 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 973 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, 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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