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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Brukar du skicka polisens månadsinformation vidare till även andra du 
känner som inte bor i ett område med grannsamverkan?! Det är ju 
absolut inget hemligt som står här så det är okej, MEN det som händer 
är att de du skickar till, då inte bryr sig om att starta GSV på sin gata 
eftersom de redan får polisens information ändå… Skicka gärna ett brev 
vidare en gång, men förmedla att de ska kontakta polisen Huddinge om 
de vill starta GSV och fortsätta få polisens info. De kan lämna sina 
kontaktuppgifter på telefon: 0733-62 73 97 så kommer vi att kontakta 
dem för mer info. Grannsamverkan är ju mer än att bara få detta brev… 
Tack på förhand! 

Bra info om brottsförebyggande hittar ni på: www.samverkanmotbrott.se 

 

Följande områden har drabbats av inbrott i september: 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Granitvägen (2 villor, ett försök 22-26/9 samt 29/9) 

CENTRALA: Förrådsvägen (försök 13/9), Dalhemsvägen (14/9) 

STUVSTA: Älgskyttev ((5/9), Stuvstavägen (13-16/9) 

VÅRBY: Lysbojsv (försök 13/9), Krongårdsv (försök 20/9), Bäckgårdsv (30/9) 

MASMO: Botkyrkav (7/9), Masmov (16/9) 

SEGELTORP: Brantstigen (2/9), Patron Bergsv (9-11/9), Bergsv (ett försök 

och ett fullbordat 21/9), Hedv (försök 24/9), Per Hierthas v (27/9), 

Verkstadsv (försök 27-28/9) 

VISÄTTRA: Sågstuvägen (13/9) 

GLÖMSTA: G:a Sthlmsv (5/9) 

TRÅNGSUND: Violv (försök 8-16/9) 

SKOGÅS: Österleden (5/9), Vallhornsv (försök 5/9), Härbrev (10/9), Rapsodiv 

(12/9), Vallhornsv 17/9), Rapsodiv ( 11-18/9), Säterbacken 

(försök 22/9), Storvretsv (24-27/9) 

LÄNNA: Österhagsv (försök 30/9), Drevviksv (försök 30/9) 

  

SAMMANFATTNING september 

31 anmälningar varav 19 gäller fullbordade inbrott. Tio av anmälningarna 

gällde brott mot lägenheter (varav 6 fullbordade) och resten i villa/radhus (13 
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fullbordade och 8 försök i villa/radhus). Samma period förra året inkom 14 

anmälningar varav 7 fullbordade inbrott. 

 

NÄR? 

17 anmälningar gäller dagtid, 7 kvällstid och 7 okänd tidpunkt på dygnet 

(boende bortresta). 

 

HUR? 
Många lägenhetsinbrott denna månad, där ingångsvägen vid nästan samtliga fall 

är ytterdörren förutom vid ett tillfälle en lgnh på nedre botten där man brutit 

upp ett vädringsfönster. Vid två av tillfällena är det säkerhetsdörrar som brutits 

upp. Vid villa/radhusinbrotten är nästan alla denna månad fönster som krossats i 

höjd med fönsterhakar/handtag och att tjuven kunnat sticka in handen och 

öppnat samt att det är en hel del utlyfta fönsterkassetter. Kan inte nog poängtera 

vikten av fönsterlås (alt skruva igen fönster som ni ändå aldrig öppnar själva) 

samt att ha silikon runt kassetter och/eller skruva fast listerna på utsidan så att 

de inte bara går att bända loss och lyfta ut hela kassetten! Framför allt att man i 

första hand ser över fönster och fönsterdörrar på de insynsskyddade delarna av 

huset. 

 

LARM 

I fem av anmälningarna nämns att hushållet har larm, samtliga dock fullbordade 

trots larmen. 

 

GODS 
Som vanligt främst smycken, kontanter, klockor och ”små-elektronik”, såsom 

läsplattor av olika slag och mobiltelefoner. Även en del alkohol och 

parfymflaskor, kläder samt ovanligt nog en stor 60” TV. 

 
LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 632  inbrott i bostäder, varav 496 var 

inskrivna som fullbordade. I 25 av ärendena finns i nuläget misstänkta (22 

personer) inskrivna, varav en i Huddinges ärenden. 

 

IAKTTAGELSER 

TACK! Så många bra iakttagelser från boende i Huddinge, som har reagerat, 

agerat och sett till att många av ärendena har stannat vid försök. Polis har ringts 

till platser tidigt och vi har kunnat spåra och hittat spår och fått signalement 

samt även gripit någon, så det finns en hel del att jobba vidare på. Utredningar 

pågår för fullt och vi hoppas på framtida resultat. 

Fortsätt att reagera och ring polisen direkt om ni misstänker inbrott! 

 



 

 

 

  

GRANNSAMVERKAN • OKT 2016 

 

Faktaansvarig:  

 

 

 
 
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 (brevlådan avläses 

vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)  
 

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, ”dumpade” skrotbilar, 

nedskräpning eller träd som fallit över vägen. 

 

   


