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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 

Är inbrottstjuvarna osynliga?! Väldigt få iakttagelser kommer in gällande 

rekning för inbrott och tjuvar. Min känsla är att de har blivit bättre på att 

smyga i våra områden och att de kommer gåendes över tomter med en bil 

väntande en bit bor i kvarteret eller på ngn parkering. Spårning med hund efter 

inbrott, leder ofta till ngn större väg i närheten. Att montera rörelsestyrda 

lampor på våra tomter, riktade mot de mörkare vrårna, skulle kanske vara en 

god idé för att störa och upptäcka ovälkomna rörelser i våra områden… 

Följande områden har drabbats i januari: 
FULLERSTA: Norrängsv (försök), Skolv, Fullersta gårdsv, Skogstorpsv, 

Mellanvägen, Rosendalsv 

STUVSTA: Fågelv, Tallhedsv (försök), Sjövägen, Sofiebergsv 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Kvartsv, Tomtbergav, Lönnv, Gesällv (försök) 

SJÖDALEN: Kvarnbergsvägen (2 olika adresser) 

TRÅNGSUND: Dalaröv, Murv (försök), Hammartorpsv (försök) 

SKOGÅS: Stintav, Storvretsv, Österleden 

LÄNNA: Lyckåsvägen 

VÅRBY: Vårby allé (2 av 4 gärningsmän greps på plats) 

SEGELTORP: Ärlv, Tjäderv, Sjöstigen, Skogvaktarv, Altartorpsv, Kapellv (2 olika 

adresser, båda stannade vid försök)  

GLÖMSTA: Lillerudsv (nybyggt hus - ej inflyttat) 

FLEMINGSBERG: Terapiv 12 

GLADÖ KVARN: Österängsvägen 

  

FRITIDSHUS: Stockvägen i Länna 

 

SAMMANFATTNING JANUARI 

25 fullbordade inbrott varav 5 i lägenheter och resten i villa/radhus, 2 försök i 

lägenheter och 7 försök i villa/radhus. Totalt 34 anmälningar. Samt en anmälan 

gällande inbrott i fritidshus. Samma period förra året inkom 27 anmälningar 

varav 22 fullbordade inbrott. 
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Faktaansvarig:  

 

 

NÄR? 

17 anmälningar gäller dagtid, 9 kvällstid och 8 okänd tidpunkt på dygnet 

eftersom bostäderna varit obevakade under ett eller flera dygn. 

 

HUR? 

I så gott som alla anmälningar denna månad, är ingångsvägen ett fönster. 

Antingen helt utlyfta kassetter, där vi starkt rekommenderar att man förebygger 

genom att fästa rutorna med silikon eller att man skruvar fast listerna med sk 

envägsskruv så att de inte går att bända bort. Alternativt har man slagit upp ett 

mindre hål i ett fönster och kunnat sträcka in handen och öppna 

fönster/altandörrar inifrån. Här blir som vanligt vår rekommendation att ni om 

möjligt låser dörrar och fönster så att de inte går att öppna inifrån när ni inte är 

hemma. Även flera källarfönster uppbrutna denna månad och där är min 

erfarenhet att det är väldigt sällan man själv öppnar sina källarfönster, så varför 

inte skruva igen dem?! (självklart se till att du har minst en öppningsbar utgång 

i varje rum, så att du inte själv hamnar i knipa vid en ev brand!) I tre fall denna 

månad har tjuvarna kunnat ta sig in med hjälp av stegar… 

Glädjande är att flera ärenden stannat vid försök, tack vare att de boende haft 

fönsterlås alternativt fönsterkassetter med silikonlimning eller fastskruvade 

lister som gärningsmännen ej lyckats bryta loss :-) 

 

LARM 

I sju av anmälningarna går att utläsa att de drabbade bostäderna hade larm. I 

fem av fallen har tjuvarna avbrutit och inte fått med sig gods, troligen pga 

larmen.  

 

GODS 
Smycken, kontanter, kläder och även flera armbandsur och glasögon av olika 

slag har stulits denna månad. Samt, som vanligt, en del bärbar teknik som 

laptops, Ipads och mobiltelefoner. 

 
FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?!  

Vid flera tillfällen har boende varit hemma så att gärningsmännen sprungit iväg 

när de märkt det efter påbörjad brytning på bostäderna, eller så har boende 

kommit hem när tjuvarna precis kommit in i huset och de har sprungit samt vid 

ett tillfälle ser en granne 2 män lämna klättrandes på stege från övervåning.  

 

LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 720 inbrott/försök till inbrott i bostäder. 

I 18 av ärendena finns i nuläget totalt 25 misstänkta. Endast ett av Huddinges 

ärenden har  två misstänkta inskrivna i nuläget. 

 
 



 

 

 

  

GRANNSAMVERKAN • FEBRUARI 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. 
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