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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Det märks att det är varmare ute och många lämnar tyvärr 
vädringsfönster öppna, vilket ger tjuven en enklare ingångsväg. Försök 
om möjligt att inte bjuda på det utan lås fönster och dörrar när ni inte är 
hemma! Detsamma gäller förstås alla altan- och balkongdörrar.  

På www.polisen.se/bostadsinbrott kan ni hitta fler tips och råd inom 
ämnet! 

 

Följande områden har drabbats av inbrott i juni: 

 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Storkiftesv, Häradsv (försök), Aklejav (försök) 

FULLERSTA: Tjäderspelsvägen, Lilla Hagebyvägen (försök)  

STUVSTA: Gräsvägen (lite oklart om det verkligen varit inbrottsförsök, ett 

fönster har larmat men inga skador syns), Floravägen  

SEGELTORP: Vadarev (ev ett försök, hemmavarande barn tyckt sig se en 

mörkklädd person inne i ett badrum och springer från huset. Dock 

finns inga spår eller tecken på inbrott / stöld vid kontroll efteråt) 

SNÄTTRINGE: Skogshemsvägen 

FLEMINGSBERG: Diagnosvägen (försök) 

VISÄTTRA: Mangårdsvägen (försök till stöld i bostad, ej inbrott – dörr olåst) 

GLÖMSTA: Patron Lars väg 

STORA MELLANSJÖ: Junivägen 

SKOGÅS: Kullstigen 2 olika lägenheter, det kan ha varit samma dag men 

oklart.Vallhornsvägen 

TRÅNGSUND: Vistvägen, Spelvägen 

LÄNNA: Timmervägen, Backåsvägen 

  

SAMMANFATTNING juni 

20 anmälningar varav 13 gäller fullbordade inbrott. Sex av anmälningarna 

gällde brott mot lägenheter (4 fullbordade  och 2 försök) och resten i 

villa/radhus (9 fullbordade och 5 försök i villa/radhus. Samma period förra året 

inkom 22 anmälningar varav 16 fullbordade inbrott. 

 

http://www.polisen.se/bostadsinbrott
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Faktaansvarig:  

 

 

NÄR? 

12 anmälningar gäller dagtid, 2 kvällstid, 3 nattetid och 3 okänd tidpunkt på 

dygnet. 

 

HUR? 

Som vanligt flera olika varianter på att ta sig in genom ett fönster; Kasta en sten 

så det blir hål och sticka in handen och öppna (se till att ha lås eller igenskruvat 

om möjliget) eller helt utlyfta fönsterkassetter (skruva fast listerna på utsidan så 

försvåras detta). Uppbrutna källarfönster (om de inte ska öppnas av dig själv så 

skruva igen eller skaffa galler). Öppna vädringsfönster…. (det finns lås att köpa 

för att kunna ha öppet i vädringsläge, dock ska man aldrig lämna öppet på något 

sätt om man inte är hemma). 

 

LARM 

Fem anmälningar gällande larmade bostäder denna månad. Ett av dem stannade 

vid försök, troligtvis pga larmet. 

 

GODS 
Som vanligt stjäls mest smycken, kontanter och klockor. Men även en del 

kameror, läsplattor/Ipads och bärbara datorer/laptops. Låt dem ej ligga framme 

synliga från fönster! 

 
LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 359  inbrott i bostäder, varav 267 var 

inskrivna som fullbordade. I 20 av ärendena finns i nuläget totalt 21 misstänkta, 

tyvärr ingen i Huddinges ärenden ännu. 

 

IAKTTAGELSER 

Många uppmärksamma grannar denna månad. Flertalet iakttagelser om män i 

25-30 årsåldern som tagit sig in / försökt ta sig in i hus. Setts gående med 

ryggsäckar på gator i våra områden. Signalement i övrigt skiljer sig och är rätt 

olika samt allmänna i alla fallen. Polishundar har spårat men inte lyckats få 

någon träff, helikopter har använts men tjuvarna slank undan även då. Era 

iakttagelser och att ni ringer polisen är ovärderligt för oss för att lyckas gripa 

inbrottstjuvar, vilket får ses som en av de mest förebyggande sätten att minska 

inbrotten. 

OM ni ser främmande personer på era gator så gå gärna ut och prata med dem, 

den användbara frasen: ” hej, dig känner jag inte igen, söker du någon här?” 

funkar för det mesta. Beroende på vad de svarar och om du får några konstiga 

vibbar så ring polisen så vi får en chans att försöka ta oss till området och 

identifiera personerna. Om inte annat så brukar de inte göra inbrott på den gata 

där de är sedda och kan pekas ut.  
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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 (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. 

 

   


