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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Månaden april har varit så lugn på inbrottsfronten så att vi själva sitter 
och kliar oss i huvudet vad det kan bero på …. 

Skulle i alla fall gärna vilja att det beror på aktiv grannsamverkan, 
grannstödsbilens körningar i våra områden samt polisens intensiva 
arbete mot inbrotten tidigare under våren. Skulle dock lika gärna kunna 
bero på att ingen aktiv liga för närvarande huserar i vår kommun… 

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 april 2017 

4 anmälningar totalt.  

Villa/radhus: 2 fullbordade och 2 försök.  

Lägenhet: Inga anmälningar gällande lägenheter. 

 

NÄR? 

1 anmälningar gäller dagtid, 1 kvällstid och 2 nattetid. 
 

 

HUR? 

I två fall är det uppbrutna fönster, ett fall har man borrat ett hål under handtaget 

till en altandörr, dock inte kommit in. Vid ett tillfället ringer en ensam 

gärningsman på ytterdörren, när ingen öppnar så går han runt och börjar bryta 

på en altandörr. Den boende som var hemma, springer dock mot altandörren 

och visar att hon är hemma, varpå gärningsmannen avbryter och cyklar därifrån 

på medhavd cykel. Anmälrkningsvärt är att i samtliga fyra ärenden så har de 

boende varit hemma när tjuven/-arna försökt bryta sig in. 

 

GODS 

Vid endast ett tillfälle har tjuvarna fått med sig gods och då var det kontanter 

och en karta medicin. 

 
 

LARM 

Inga uppgifter om larm i någon av månadens anmälningar. 
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LÄNET 
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 415  inbrott i bostäder, varav 300 är 

inskrivna som fullbordade. I 17 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna 

(25 personer).  

 

SIGN tjuvar denna månad, på Malmvägen i Segeltorp, man med cykel. 

Gärningsman: 25-30år, lång och smal. Ljus hy och ljust hår, bar vid 
tillfället en stickad mössa.                                        
 
 
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 

Stuvsta/Kynäs 
Harpassvägen 

 x 4/4  
kl 
03.27 

Uppbrutet fönster, stöld 
på nedervåning medan 
boende sover på över-
våning. Vaknar och 
skrämmer iväg 
gärningspersonen. 

Ja Nej 

Stuvsta / Kynäs 
Orrspelsvägen 

 x 3 /4 kl 
23.30  
-4/4 kl 
08.00 

Borrat hål under handtag 
till altandörren. Boende är 
hemma, märker skadan 
när de vaknar. 

Nej Nej 

Vårby /Masmo 
Myrstuguvägen 

 x 6/4 kl 
15.25 

Uppbr fönster, men  
Boende är hemma och 
skrämmer iväg 
gärningpersonen/ 
personerna 

Ja (delvis) Nej 

 
Segeltorp 
/Jakobslund 
Malmvägen 

 X 14/4 kl 
15.25 

Man ringer på ytterdörr 
Går sedan runt till 
altandörr baksida och 
börjar bryta. Boende 
hemma visar sig och 
personen springer iväg. 

Nej Nej 

       


