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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 
Får säga att det var en ”bra månad” med endast 7 fullbordade inbrott i Hud-

dinge, även om det förstås är 7 för mycket för dem som drabbats. Märker att det 

blir fler inbrott eftermiddag/kväll nu när mörkret kommer allt tidigare. Om du 

inte ännu har, så är det hög tid att ställa in några lampor med timer, så att din 

bostad inte är helt nedsläckt på eftermiddagarna. VÅGA ringa 112 om du miss-

tänker pågående brott – tyvärr är det många som inte gör det vid tillfällen när 

det skulle ha varit helt rätt att ringa! 

Följande områden har drabbats i september: 
FULLERSTA: Kyrkängsbacken (försök) 

 STUVSTA: Finnholmsv, Söderåkersv (försök), Fågelv, Mårdv (2 anm), 

Banbyggarv (försök), Skogsbrynsv, Observationsv (med nyckel 

efter stöld av nyckel i barns skola). 

VÅRBY: Bäckgårdsv (försök), Mogårdsv (försök), Pilgrimsv (försök). 

SEGELTORP: Ejdervägen 

FLEMINGSBERG: Diagnosv (försök) 

 

FRITIDSHUS: Högmorav (Stuvsta, 31/8-6/9), Lyckåsv (Länna, 23-27/9), G:a 

Sthlmsv (Glömsta -21/9) 

 

SAMMANFATTNING SEPTEMBER 

7 fullbordade inbrott varav alla är i villa/radhus, 7 försök varav 3 i villa/radhus 

och 4 i lägenhet. Totalt 14 anmälningar. Samt tre anmälningar gällande 

fullbordade inbrott i fritidshus. Samma period förra året inkom 19 anmälningar 

varav 14 fullbordade inbrott. 

 

FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?! 

Totalt i hela Sthlms län 598 anmälningar gällande inbrott och försök till inbrott 

i bostäder för september, varav 72 gäller Södertörn. Av dessa är alltså 14 i 

Huddinge. I länet totalt 33 misstänkta personer inskrivna i 21 olika ärenden.  

 

Det är tack vare alerta och observanta grannar som många av månadens 

anmälningar har stannat vid försök och inte blivit fullbordade inbrott – stort 

tack för det! Vid flera tillfällen har även den boende själv kommit hem och 
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skrämt i väg tjuvarna samt att boende vid några tillfällen varit hemma när 

personer ryckt i handtag eller börjat bryta på dörrar, och tänt en lampa eller på 

annat sätt visat att man är hemma, så att tjuvarna direkt har sprungit från 

platsen. 

 

NÄR? 

7 anmälningar gäller dagtid, 4 kvällstid, 2 nattetid och 1 okänd tidpunkt på 

dygnet eftersom bostäderna varit obevakade under ett eller flera dygn. 

 

HUR? 

Altandörrar mest utsatta, bla har man brutit bort lister och lyft ut hela 

fönsterkassetten i altandörren. Man har även krossat ruta i ytterdörr och kunnat 

sticka in handen och öppna låset. Uppbrutna fönster främst på insynsskyddade 

baksidor även på övervåning dit man tagit sig upp via stege som funnits 

tillgänglig på tomten. Samt en utlyft fönsterkassett på samma sätt som i 

altandörren ovan.  

Det mest uppseendeväckande är att vi återigen har drabbats av en stöld i skola, 

där elev som hängt väska i korridor utanför slöjdsal har blivit av med 

mobiltelefon och dörrnycklar varpå familjen utsatts för en stöld i hemmet med 

nyckel direkt efter skolstölden. Vi hade detta förfaringssätt vid ett flertal 

tillfällen för några år sedan. Samtliga skolors rektorer informerade direkt och vi 

hoppas att man inte lämnar värdesaker ute i korridorerna pga stöldrisken. Det 

finns en misstanke om att tjuvarna ev kan hitta hemadressen via telefonen om 

man tex  har ett telefonnr ”hem” som går att hitta via Eniro, det är inte 

konstaterat men möjlig. Alternativt att man hittar elevens namn/adress i väskan. 

 

LARM 

Endast ett av de drabbade husen hade larm, där blev även tjuven fotograferad 

och polisen får foto och uppgifter från larmbolaget. Tjuven blev uppenbart 

stressad av larmet och en del gods slängt längs med flyktvägen. 

 

GODS 
Ungefär som vanligt, smycken, kontanter och bärbara datorer (inkl Ipads, 

laptops, pekdatorer) som mest har stulits. Även ngn whiskeyflaska samt kamera 

och mobiltelefon. 
 

BILBROTT 

En liten varningsflagg gällande att vi haft två inbrott i BMW-bilar (båda i 

Segersminne här om natten) där man stulit ratt/airbag och instrumentpaneler. Vi 

har haft besök av ”BMW-ligor” tidigare år och det har oftast genererat flera 

stölder innan vi fått stopp på dem – var uppmärksamma och ring oss hellre en 

gång för mycket än en gång för lite om ni misstänker pågående brott.  
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HUR KONTAKTA POLISEN!?! 
Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand 

kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare 

som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår 

organisation till de som kan vara berörda av tipset. 

Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se 

 

Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall 

det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla 

upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område. 

 

Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott! 

 
 

Felanmälan Huddinge kommun 08-535 301 00 
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden 

där Huddinge kommun är väghållare eller markägare. Det kan gälla till exempel 

trasig gatubelysning, hål i körbanan, oplogade och osandade vägar och 

gångbanor. Det kan också gälla felparkerade bilar, nedskräpning eller träd som 

fallit över vägen, till exempel i våra naturreservat. 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se

