
 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN • JULI 2017 
 

 

 

 

Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Ett något kortare utskick kommer här, gällande inbrotten i jun i fram till 
och med 21:a. Nästa utskick blir i början av augusti. Hittills en väldigt 
lugn inbrottsmånad för vår del, men väldigt mycket inbrott i våra 
grannkommuner. Håll ögon och öron öppna och ring hellre polisen en 
gång för mycket än en gång för lite. 

Nu i semestertider, se till att ditt hus ser bebott ut även om du är borta 
och att du pratar med ngn granne som kan se efter huset dagligen! 

 Jag håller tummarna för en lugn midsommarhelg! 

 

SAMMANFATTNING gällande anmälningar 1-21 juni 2017 

8 anmälningar totalt.  

Villa/radhus: 4 fullbordade. 

Lägenhet: 4 fullbordade. 

Förra året samma period anmäldes 11 inbrott varav 10 var fullbordade. (Totalt i 

hela juni var det 21 anmälningar varav 18 var fullbordade) 

 

NÄR? 

6 anmälningar gäller dagtid, 1 kvällstid, 1 natt/morgon. 
 

 

HUR? 

I tabellen nedan är alla inbrott inskrivna i den ordning de har anmälts, 

tillvägagångssätt står inskrivet i tabellen. Samtliga hus är det baksidor man tar 

sig in på, medan för samtliga lägenheter är det ytterdörren. 

 

 

GODS 

Endast i två av anmälningarna uppges vilket gods som saknas, i ett fall är det en 

mobiltelefon och i det andra fallet är det en omfattande mängd verktyg samt en 

ny TV i kartong samt bärbar dator och Ipad. 

 

 

LARM 

I endast en av anmälningarna uppges att huset var larmat. 

 

 



Faktaansvarig:  

 

 

 

 

 

LÄNET 
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 374  inbrott i bostäder, varav 287 är 

inskrivna som fullbordade. I 14 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna 

(20 personer), varav en person i ett ärende gäller Huddinge. 

 
 
 
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 kommunikationscentralen 
(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. Eller 
tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott! 
 
 
 
 
 
 
 
Felanmälan Huddinge kommun 08-535 301 00, 
www.huddinge.se/felanmälan  Eller 
ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”. 
 
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. 
 
 
 
 
  

http://www.huddinge.se/felanmälan


Faktaansvarig:  

 

 

 

    
 
 
 

DRABBADE GATOR/OMRÅDEN 
 

 

Område Lägenhet Villa/radhus Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Centrala 
Kommunalvägen 

X  2/6 kl 
12.50-
14.55 

Uppbruten lägenhetsdörr Ja Nej 

Vårby 
Vårby allé 

 X 3/6 kl 
04.00-
10.00 

Uppbruten bakdörr, 
någon tagit sig in och 
stulit telefon som låg i 
köket. 

Ja Nej 

Segeltorp 
Lindvägen 

 X 7/6 kl 
06.00-
17.00 

Uppbrutet fönster, 
baksida av villan. 

Ja Nej 

Masmo 
Solhagavägen 

X  8/6 kl 
13.10-
15.00 

Uppbruten lägenhetsdörr. Ja Nej 

Stuvsta 
Stövarvägen 

 X 12/6 kl 
09.00-
14.30 

Uppbrutet fönster baksida 
av huset. Med hjälp av 
spett och hammare som 
legat på tomten. Altandörr 
öppnad inifrån för att ta 
sig ut ur bostaden. 
Mycket verktyg stulna. 
Misstänkt gärningsman  
anträffad pga annonser 
om verktygen på Blocket. 

Ja Nej 

Flemingsberg 
Diagnosvägen 

X  12/6 kl 
23.00 

Uppbruten lägenhetsdörr. 
Boende bortresta, granne 
sett dörren och gjort 
anmälan.  

Ja Nej 

Glömsta 

Gustav Adolfsvägen 

 X 15/6 kl 
13.05 

Uppbrutet fönster bak-
sida, ut genom altandörr 
som öppnats inifrån. 

Ja Ja 

Vårby 
Mogårdsvägen 

X  21/6 kl 
14.15-
15.30 

In genom lägenhetsdörr 
på okänt. 

Ja Nej 


