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Kommunpolis Anna Schelin 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Vi fortsätter arbetet med att utveckla dessa månadsutskick med hjälp av 
personal från Huddinge kommun, så de kommer se lite olika ut närmsta 
gångerna tills vi är klara. Vi var nog många som saknade 
gatuförteckningen förra månaden och den ska självklart vara med, samt 
tillvägagångssätt så att ni lite tydligare kan se hur tjuvarna tagit sig in, 
och framför allt varför de inte kunnat fullborda vid försöken. Så småning 
om under våren kommer vi ha klart den nya utformningen. 

  

SAMMANFATTNING februari 

22 anmälningar totalt.  

Villa/radhus: 13 fullbordade och 2 försök. Samt en stöld av snöslunga utomhus. 

Lägenhet: 5 fullbordade samt ett där det troligen är en fd hyresgäst som blivit 

avhyst och själv brutit sig in. Inga försök i lägenheter denna månad. 

 

NÄR? 

7 anmälningar gäller dagtid, 7 kvällstid/sen eftermiddag, 1 nattetid och 7 okänd 

tidpunkt på dygnet (ingen tillsyn av bostaden på ett eller flera dygn). 
 

 

HUR? 
Fönster, fönster, fönster i olika former. Krossade fönster där tjuven kunnat 

sticka in handen och öppna – Fönsterlås rekommenderas, speciellt på 

insynsskyddade delar av huset. 

Källarfönster som brutits upp – Att skruva igen fönster som man ändå aldrig 

själv öppnar, är en billig förebyggande investering (se dock till att alltid ha 

utrymningsvägar vid en ev brand!) 

Utlyfta fönsterkassetter – Att skruva fast listerna på utsidan med tex 

envägsskruv som är svår att få upp, är en billig investering och gör att tjuvarna 

inte lika enkelt kan bryta loss lister och sedan lyfta ut hela fönstret. 

Flera fall av uppbrutna ytterdörrar, varav 2 är säkerhetsdörrar. I ett annat fall 

som slutade som försök, sitter en metallbit i låset så att familjen inte kan låsa 

upp dörren när de kommer hem. Troligen ett försök att borra upp låset, som 

misslyckats, alternativt att tjuvarna tänkt komma tillbaka om inte metallbiten 

var åtgärdad vid återbesöket. 

Ett par rapporter denna sportlovsvecka om kringflyttade saker på tomter, både i 

Fullersta och Stuvsta. Kan tyda på rekning för inbrott – extra uppmärksamhet 

på personer med avvikande beteende – prata med folk på era gator och lita på 

din magkänsla vad gäller svaret du får!  
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GODS 
Smycken och kontanter främst denna månad. Vill verkligen uppmana er att se 

över ert innehav av kontanter hemma. De flesta försäkringsbolag ersätter endast 

2500 kr i kontanter. Har du då en behållare där du samlar 10-kronor så är det 

lämpligt att växla in dem ganska ofta och sätta in på ett sparkonto istället! De 

gamla 5- och 1-kronorna blir dessutom ogiltiga från 1 juli 2017 så det är hög tid 

att växla in dem. 
 

 

LARM 

Denna månad nämns i 6 av anmälningarna att bostäderna har larm. Samtliga 

ändå blivit fullbordade, men i ett av fallen greps två inbrottstjuvar. I ett av 

fallen har larmet ej utlöst då tjuvarna endast varit inne i det olarmade 

sovrummet och inte gått in i resten av huset. I ett fall var larmet trasigt och ej 

aktiverat vid tillfället för inbrottet. 

 

 

LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 694  inbrott i bostäder, varav 545 var 

inskrivna som fullbordade. I 16 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna 

(26 personer), varav 2 gripna då i ett av Huddinges ärenden. 

 

 

Gripna tjuvar denna månad 

Vid ett inbrott på Bergsvägen i Segeltorp greps två inbrottstjuvar söndagen den 

19 februari. En man och en kvinna i vuxen ålder. Det finns i nuläget inget som 

tyder på att dessa två skulle ha något att göra med inbrottsvågen i Segeltorp 

månaden innan. 

 

 
DRABBADE GATOR/OMRÅDEN 
Fullersta: Norrängsv, Råstensv, Fullersta gårdsv, Granbacken (Försök), 
Vistavägen. 
Glömsta: Regnbågsv, Kristinav,  
Sjödalen/Balingsnäs/Sörskogen: Domarv, Bläcksvampsv, Balingsnäsv. 
Stuvsta/Snättringe: Myrängsv, Kynäsv, Granstigen, Snäckv (stöld av 
snöslunga från tomten). 
Flemingsberg: Diagnosv (3 lgnh) 
Segeltorp: Bergsvägen (2 gripna) 
Skogås: Storvretsv, Rondov 
Trångsund: G:a Nynäsvägen 
Vårby: Duvbergsv (lgnh) 
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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 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 
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. 
 
 
 
 
 

          
 
   


