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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Så, nu var tyvärr inbrottstjuvarna tillbaka hos oss igen …. 

Nu är även snart sommar och semestrar här för många av oss, och 
även om det sker fler inbrott den mörkare tiden på året så är tomma hus 
i semestertider ofta ett lätt byte för tjuven. Se till att ditt hus ser bebott ut 
när du är borta och att du pratar med ngn granne som kan se efter huset 
dagligen! 

Får du detta brev fast ni inte har ngn grannsamverkan där du bor (tex genom någon 

villaägarförening eller bekant) kontakta mig för att få mer information om hur ni startar 

GSV även hos er! Det går bra att ringa: 0733-62 73 97 för att lämna dina 

kontaktuppgifter, så hör jag av mig. 

  

SAMMANFATTNING gällande anmälningar i maj 2017 

22 anmälningar totalt.  

Villa/radhus: 13 fullbordade och 2 försök.  

Lägenhet: 5 fullbordade och 2 försök. 

Förra året samma period anmäldes 30 inbrott varav 22 var fullbordade. 

 

NÄR? 

13 anmälningar gäller dagtid, 1 kvällstid, 4 nattetid samt 4 okänd tid på dygnet 

då fastigheten varit obevakad under flera dagar. 
 

 

HUR? 

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

tillvägagångssätt står inskrivet i tabellen. Min reflektion är att det är ovanligt 

många ytterdörrar uppbrutna, även två säkerhetsdörrar. 

 

GODS 

Främst kontanter och smycken samt i något fall en laptop. 

 

LARM 

I fem av anmälningarna uppges att bostaden har larm, i ett av fallen har det 

stannat vid försök, troligen pga larmet. 
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LÄNET 
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 516  inbrott i bostäder, varav 380 är 

inskrivna som fullbordade. I 26 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna 

(36 personer), varav två personer 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
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DRABBADE GATOR/OMRÅDEN 
 

Område Lägenhet Villa/radhus Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Glömsta 
Bertils väg 

 x 2/5 kl 
23.30- 
3/5 kl 
07.30 

Under natten tagit sig in 
genom en olåst dörr till 
tvättstugan, som sedan 
leder in till resten av 
huset. Tillgripit gods på 
undervåningen medan 
familjen sov på 
övervåningen. 

Ja Nej 

Skogås 
Mörtviksvägen 

 x 3/5 kl 
12.20- 
12.30 

En fönsterruta krossad på 
markplan, där 
gärningspersonen tagit 
sig in. Stegen står upp-
ställd till altan på övre 
våningen där det även är 
brytmärken på 
altandörren utan att de 
har kommit in den vägen. 

Ja Ja 

Segeltorp 
Juringe Allé 

 x 7/5 kl 
22.30 

Uppbrutet garage – 
stulen crossmotorcykel. 
Tjuven verkar inte ha gått 
vidare från garaget och in 
i huset även om det går. 

Ja (delvis) Ja 

 
Snättringe 
Snättringevägen 

 X 7/5 kl 
22.30 – 
8/5 kl 
07.00 

Villa under produktion 
uppbruten och verktyg 
tillgripna. Även 
förrådsbyggnad på 
tomten är uppbruten. 
 

Ja Nej 

Vårby 
Vårby allé 

 x 8/5 kl 
09.55 

Två män försöker sparka 
in dörren, men boende är 
hemma och ringer polis 
som griper två män i 
närområdet.  

Nej Nej 

Stuvsta 
Renvägen 
 
 

 X 5/5 – 
7/5 

Någon gång under 
helgen har någon tagit 
sig in i huset på okänt 
sätt, och stulit kontanter. 
 

Ja Nej 
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Område Lägenhet Villa/radhus Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Segeltorp 
Förgyllarvägen 

 x 8/5 kl 
08.00-
16.00 

Tagit bort övre delen på 
gångjärnen på 
balkongdörren och lyft 
bort dörren. 

Ja Nej 

Glömsta 
Oskarsvägen 

 X  9/5 kl 
09.00-
16.30 

Någon har försökt dyrka 
upp låset i ytterdörren, 
men ej lyckats ta sig in. 
Troligen lämnat när 
larmet gick igång. 

Nej Ja 

Vårby 
Duvbergsvägen 

 x 11/5 kl 
22.53-
12/5 kl 
00.46 

Uppbrutet fönster i 
källaren. Fönstret har 
lyfts av och slängts i 
trädgården. Larm 
aktiverat men larm-
bolaget skickade ingen 
bil. 

Ja Ja 

Glömsta 
Gustav Adolfsvägen 

 x 17/5 kl 
10.10-
11.55 

Uppbruten tvättstugedörr.  
Granne sett en man 
springa  
över tomten till en mörk 
bil parkerad i närheten. 

Ja Kam- 
era 

Fullersta/Snättringe 
Skogslyckevägen 

 x 18/5 kl 
08.37 

Ytterdörr uppbruten. 
Boende endast varit borta 
i 30 min, ser en man som 
springer från huset. 

Ja Nej 

Trångsund 
Bridgevägen 

x  12-
16/5 

Boende upptäcker att 
någon skruvat ur skruvar 
i dörrhandtaget. 

Nej Nej 

Centrala 
Vikingavägen 

x  22-
23/5 

Uppbruten säkerhetsdörr Ja Nej 

Vårby 
Bäckgårdsvägen 

x  23/5 kl 
09.00-
15.30 

Uppbrutet köksfönster 
(loftgång?) 

Ja Nej 

Balingsnäs 
Sagoslingan 

x  23/5 kl 
10.00-
14.00 
 

Uppbruten ytterdörr(?) Ja Nej 

Vårby 
Nygårdsvägen 

x  23/5 kl 
10.05-
14.10 
 

Sönderbrutet lås på 
ytterdörr 

Nej Nej 
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Område Lägenhet Villa/radhus Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Fullersta/Snättringe 
Jerikovägen 

 x 24/5 kl 
08.00-
16.15 

Uppbruten ytterdörr. En 
vit lätt lastbil kan ev 
sättas i samband med 
inbrottet. 

Ja Nej 

Kästa 
Kavlevägen 

x  25/5 kl 
11.00-
17.30 

Uppbruten ytterdörr, 
dubbla lås. 

Ja Nej 

Stuvsta 
Banbyggarvägen 

 x 27/5 kl 
01.00 

Klättrat upp på balkong 
och brutit upp 
balkongdörr. 

Ja Ja 

Sörskogen 
Musseronvägen 

 x 24-
29/5 

Uppbruten ytterdörr, 
boende bortresta därav 
lång brottstid. 

Ja Nej 

Vårby/Masmo 
Solhagavägen 

x  29/5 kl 
14.00-
16.30 

Uppbruten säkerhetsdörr. 
När boende kommer hem 
står 3 män inne i lgnh, 
men springer snabbt 
därifrån. SIGN: 3 män 25-
27 år, talade arabiska 
med varandra. En av 
dem var rakad på 
huvudet och hade mörkt 
skägg. De försvann i en 
mörk bil. 

Ja Nej 

Ådran 
Smedstorpsvägen 

 x 30/5 kl 
15.30-
17.00 

En person gått in i 
källare, tagit cykel. Sedan 
försökt bryta upp 
ytterdörr, men boende 
hemma avbryter och 
cykel lämnas tillbaka. 
Gärningsman 
fotograferad.  

Ja Nej 


