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Hej grannsamverkare
Vill börja med att förmedla att Dataskyddsförordningen inte är tillämplig
på fysiska personers behandling av personuppgifter som ett led i
verksamhet som är helt och hållet privat eller har samband med
personens hushåll och därmed saknar koppling till yrkes- eller
affärsmässig verksamhet. Därav omfattas inte Grannsamverkan av
GDPR – skönt!
Fler inbrott igen, en liga har varit i Sthlms län. Nu i slutet av maj greps 4
personer efter ett inbrott och ytterligare tre greps i samband med
husrannsakan i en bostad där man även hittade gods från flera inbrott.
Förhoppningsvis kan detta medföra en nedgång närmsta tiden.
www.polisen.se
Besök gärna polisens hemsida, nu är den även mobiltelefonanpassad.
Där kan du tex söka information om MärkDNA, göra vissa
polisanmälningar, lämna tips (det går även att bifoga filer med tex foton)
eller boka tid för att göra pass, välkomna in för ett besök!
Här är en snabblänk för tipsformulär till polisen i Sthlms län / Gotland:

https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/
SAMMANFATTNING gällande anmälningar maj 2018
29 anmälningar gjorda i maj totalt. Inga inkomna anmälningar gällande
fritidshus.
Villa/radhus: 14 fullbordade, 6 försök. Lägenheter: 7 fullbordade samt 2
försök. Förra året samma period anmäldes 22 inbrott varav 18 var
fullbordade.
NÄR?
16 anmälningar gäller dagtid, 4 kvällstid, 2 nattetid samt 7 okänd tid på
dygnet då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn.
HUR?
Se listan nedan och fundera på vilka möjligheter tjuven skulle ha att
göra på samma sätt med din bostad!
GODS
Det är alltid främst kontanter och smycken som tjuvarna tar med sig.
Samt småelektronik som kameror, playstation, mobiltelefoner. Även flera
armbandsur denna månad.

GRANNSAMVERKAN • MAJ 2018

LARM
Av de 29 anmälningarna har 3 uppgivit att de har larm installerat samt
en enbart kamera. Samtliga ändå fullbordade.
LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 480 inbrott i bostäder, varav 356
är inskrivna som fullbordade. I 7 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (11 olika personer), tyvärr inga misstänkta i Huddinges
ärenden i nuläget. (I april förra året var det 535 anmälda brott i länet,
varav 397 fullbordade inbrott)
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!)
Det finns även ett enkelt tipsformulär på www.polisen.se
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, https://www.huddinge.se/stadsplanering-ochtrafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/ ELLER
ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna
områden.

Faktaansvarig:
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DRABBADE GATOR/OMRÅDEN
Område
Fullersta
Åvägen
Krusvägen

Lgnh

Vill/radh
X
X

Norrängsvägen

X

Marmorvägen

X

Norrängsvägen

X

Målarvägen

X

Snättringe
Tomtbergavägen
Frösövägen

X

Sjödalen
Polvägen
Mariedalsvägen

X

Flugsvampsvägen

x

Stuvsta
Orrpspelsvägen

X

Vikingavägen

Faktaansvarig:

X

X

x

Datum
15/5 kl
7.45-16.15
22/5 kl 915
22/5 kl 816.30
22/5 kl
7.30-14.30
23-24/5

29/5 kl 1116.30
20-22/5
4/5 kl 195/5 kl
02.35
10-14/5
16/5 kl
8.30-15.30
25/5 kl
7.45-13-30
15/5 kl
10.1810.37
8/5 kl 1220.30

Tillvägagångssätt
Uppbruten altandörr
på nedre plan
Krossad fönsterruta

Fullbordat

Larm

Ja
Ja

Nej
Nej

Uppbrutet fönster,
troligen i badrummet,
Altandörr stod öppen
när boende kom hem.
Två krossade rutor,
men då fönsterna
saknar handtag så har
de ej gått att öppna.
Fönsterruta till badrum
losstagen.
Uppbrutet fönster på
husets baksida
Glaset bortplockat från
två fönster.

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Uppbruten altandörr

Ja

Nej

Krossad ruta på
altandörr.
Uppbruten ytterdörr

Ja

Nej

Ja

Kamera

Larmar på bostaden
10.18, larmet går
10.37. Fönsterruta i
altandörr krossad.
Brytskador på
lägenhetsdörren.

Ja

Ja samt
kamera

Nej

Nej
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Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Högmoravägen

X

26/5 kl
01.52

Ja

Ja

Flemingsberg
Kästadalsvägen
Visättravägen

X

Ja

Nej

X

15/5 kl
0555-1615
5/5 kl 1421

Ja

Nej

Ebba Bååts Torg

X

Uppbrutet fönster.
Okopplat larm. Granne
kollar och ett treglasfönster är utlyft.
Ett uppbrutet fönster
på villan.
Uppbruten ytterdörr.
Med boendes
arbetsjacka
hängandes på
dörrhandtaget.
Uppbruten
lägenhetsdörr. Det
verkar som att tjuven
har avbrutits, ej
genomsökt och inget
gods saknas.
Uppbrutet fönster.
Larmdosan nedsliten
från väggen och
krossad.
Krossat
badrumsfönster, men
ingen verkar ha tagit
sig in i huset. Fönstret
finns på en veranda 3
m ovanför marken och
man har försökt klättra
in med hjälp av en stol
på verandan.
Två fönsterrutor krossade, men låsta så
man har ej lyckats ta
sig in. En granne har
uppgivit att man hörde
något oljud vid 21.50.

Ja, men
avbrutet.

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ett krossat fönster.
Boende kommer hem
ser två maskerade
män utanför. Springer.

Nej

Nej

26/5 kl 1319

Glömsta
G:a Stockholmsvägen

X

16/5 kl
11.56

Patron Lars väg

X

22/5 kl 1115

Skogås
Vitnäsvägen

X

5/5 kl
21.50

Duettvägen

X

11/5 kl
17.45

Faktaansvarig:
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Område

Lgnh

Storvretsvägen

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

X

11-12/5

Lägenhetsdörren uppbruten.

Ja

Nej

Laduvägen

X

25/5 kl
1255-1302

En granne ser tre
Nej
okända personer försöka bryta upp en lägenhetsdörr och ringer
polisen. Personerna
lämnar och inbrottet
fullbordas ej.

Nej

Fäbodvägen

X

25-28/5

En av kommunens
lgnh där det bedrivs
dagverksamhet. Sten
kastad genom fönster.

Ja

Nej

Fäbodvägen

X

25-28/5

Oklar ingångsväg vid
första tillfället. Sedan
påhälsning ytterligare
en gång veckan efter
då en ruta krossats i
altandörren.

Ja

Nej

29-31/5

Trångsund

x

3/5 kl 2223

Brytskador altandörr
baksida. Boende
hemma och hör ljud,
går ut på balkongen
men ser ingen. Upptäcker skadorna morgonen efter.

Nej

Nej

x

3/5 kl
22.30

Boende hemma och
hör två smällar mot en
glasruta på bottenv.
Tände lampor men
såg ingen. Upptäckte
skada på glasruta precis vid handtaget.

Nej

Nej

4/5 kl 1519

Uppbruten
lägenhetsdörr.

Ja

Nej

Hagenvägen

Björkallén

Masmo
Botkyrkavägen

Faktaansvarig:

X
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Sammanställning maj 2018, Huddinge kommun
Skogås: 7 anmälningar
Fullersta: 6 anmälningar
Sjödalen, Stuvsta, Flemingsberg: 3 anmälningar vardera
Flemingsberg, Trångsund, Snättringe: 2 anmälningar vardera
Masmo: 1 anmälan

Kom ihåg!
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet
kommer polis till platsen för teknisk undersökning inom 48
timmar, även om själva anmälan tas upp per telefon (om det
inte är pågående brott, då tas anmälan upp på plats). Ju
snabbare vi får kännedom om brottet desto snabbare kan vi
komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni pratat
med polis!

OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande inbrott i bostäder.
Utöver detta så kanOMRÅDESINDELNING,
det ha varit andra brott iBROTTSREDOVISNING
era områden.
Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva informerar
varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra uppmärksamma.
En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla. Har ni inte ngn
uppdaterad kontaktlista i ert område så är det viktigt att skapa en. Det finns numer även
olika appar att använda för ändamålet (tex Safeland och Coyard) om de flesta i gruppen
använder sig av sk Smartphones.
Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook.

Faktaansvarig:
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I ett försök att anpassa min redovisning av bostadsinbrotten till kommunens nya
16 kommundelar (se kartan) men ändå med möjlighet att söka i polisens
system, så kommer jag redovisa enligt följande 13 områden:

Segeltorp
Vårby (inkl Masmo)
Glömsta (inkl Loviseberg som inte har så många bostäder ännu, men exkl
Vistaberg)
Fullersta (inkl Vistaberg som enligt ny kommunindelning annars hör till
Glömsta)
Snättringe (Här ingår Skogsäng/Milsten samt Utsälje och Snättringe gård)
Stuvsta (inkl Högmora som egentligen nu är en egen kommundel)
Ågesta-Vidja (inkl Stora Mellansjö som enligt ny kommunindelning annars hör
till Högmora)
Flemingsberg (inkl Visättra)
Sjödalen (Här ingår nu även Kvarnberget som tidigare tillhörde Stuvsta)
Gladö-Lissma (Här ingår även Ådran som blivit lite avklippt på kartbilden)
Länna, Skogås, Trångsund
Om du vill se indelningen tydligare och zooma in för att se ditt eget område på
kommundelskartan så kan ni följa denna länk:
https://karta.huddinge.se/huddinge/Search.html#main=ctx:webbkarta;&LayerS
witcher=active:true;layers:kommundelar_2018;&Search=selecteecdLayer:;selec
tedLocation:;&SearchResult=active:false;&BaseLayer=active:oversikt;&Map=l
at:6566339.24;lon:151349.024;zoom:2;&Standard=selectedTab:0;&
Faktaansvarig:

