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Hej grannsamverkare
Fortfarande förhållandevis få inbrott för att redan vara inne i
höstmånaderna, ännu inga anmälda i oktober. Tänk om vi tillsammans
kunde hjälpas åt att hålla nivåerna nere hela hösten?! Vill särskilt be alla
i år, att dels ALDRIG lämna sitt hus helt nedsläckt under de mörka
timmarna om man inte är hemma. Dels hjälpa oss att vara ute och
promenera i våra bostadsområden under hösten/vintern och reagera om
ni ser ngt avvikande. Vi har börjat få in en del tips om ev rekning för
inbrott dock, vilket vi tackar alla uppmärksamma boende för. Kom ihåg
att ni kan göra stor nytta genom att prata med främmande personer i ert
område ”Hej, dig känner jag inte igen, kan jag hjälpa dig med något?” är
en mycket användbar fras …
Tack på förhand för ett gott samarbete!
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 sep 2018
12 anmälningar gjorda i sept totalt, varav 9 är fullbordade. Även två
inbrott i fritidshus anmälda.
Villa/radhus: 8 fullbordade Lägenheter: 1 fullbordat och 3 försök. Förra
året samma period anmäldes 37 inbrott varav 29 var fullbordade.
NÄR?
5 anmälningar gäller dagtid, 2 kvällstid, 1 nattetid samt 4 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?! Se tips och råd för åtgärder på
www.samverkanmotbrott.se
GODS
Denna månad har tjuvarna främst tagit smycken som vanligt, även
denna månad en bilnyckel samt bilen (BMW som fortf är försvunnen).
Kan vara bra att inte ha bilnycklar liggande synligt framme.
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VIKTIGT! Efter ett inbrott är det viktigt att så snart som möjligt
komplettera polisanmälan med uppgifter om det tillgripna godset.
Exempelvis mobiltelefoners unika IMEI-nummer (15st siffror du får fram
genom att slå *#06# Gör det redan idag, ta en skärmdump och maila till
dig själv så att du har det för framtida behov!), tillverkningsnummer på
elektronik, uppgifter om märkning på smycken, kläder och så vidare.
LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 350 inbrott i bostäder, varav 258
är inskrivna som fullbordade. I 13 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (15 olika personer), inga misstänkta i Huddinges ärenden. I
september förra året anmäldes 645 inbrott i bostäder, varav 507
inskrivna som fullbordade.Fortfarande en klar minskning i hela länet –
positivt!
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
Lilla Hagebyvägen

Lgnh

Vill/radh

Datum

X

180917 kl
20-20.15

Snättringe
Mantalsvägen

X

Storskiftesvägen

X

Segeltorp
Chronas väg

X

180912, kl
11.1516.30
23-26/9

Sjödalen
Liljevägen
Förrådsvägen

X

11-13/9

Stuvsta
Mossbrännevägen
Planetvägen 12
Trångsund
Korpstigen

Faktaansvarig:

x

180912, kl
7.30-14.54

20/8-3/9

X
X
X

18/9 kl 814.20
18-20/9
14/9 kl 0303.30

Tillvägagångssätt
Ngn har dragit ur
sladdarna till bostadens ytterbelysning,
lagt en stor sten utanför ett fönster och tittat
in genom fönstret.
Ngn har krossat rutan
till villans källare, gått
in i villan, stulit
bilnyckeln och därefter
tillgripit familjens bil.
Krossad ruta på
bostadens baksida.

Fullbordat
Nej

Larm
Okänt

Ja

Ja

Ja

Nej

Uppbruten ytterdörr till
villan.

Ja

Nej

Uppbrutet fönster intill
ytterdörr.
En man har knackat
på dörrar i en brf och
påstått att han på
uppdrag av styrelsen
skulle kontrollera
deras dörrar. Dock
ingen anlitad för detta.
Uppbrutet fönster på
husets baksida.
Uppbrutet fönster.
En okänd person
klättrar mitt i natten
upp på husets franska
balkong och tittar in
genom balkongdörren.
Boende hemma.

Ja

Nej

Nej, ev
förberedelse till
stöld.

Okänt

Ja

Nej

Ja
Nej, ev förberedelse
till inbrott.

Nej
Okänt
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Område

Lgnh

Skogås
Duettvägen
Vårby
Mogårdsvägen

Masmo

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

X

13/9 kl 716.45
13/9 kl
17.00

Uppbrutet fönster
radhus.
En boende på tredje
våningen upptäcker
fingeravtryck på fönstret till hennes inglasade balkong.

Ja

Nej

Nej

Nej

7/9 till kl
20.45

Uppbruten lägenhetsdörr. Upptäcks av
granne.

Ja

Nej

2-7/9

Krossat fönster på
verandan.

Ja

Nej

Fönsterglas utlyft ur
äldre hus. Nybyggt
hus på samma tomt,
var larmat och orört.

Ja

Nej

X

X

Solhagavägen
Vidja
Vidjavägen

Fritidshus

Helmerdalsvägen

Fritidshus 3-8/9

Sammanställning september 2018, Huddinge kommun
Skogås, Trångsund, Vårby, Masmo, Fullersta, Segeltorp: 1 inbrott vardera
Stuvsta, Sjödalen, Snättringe: 2 anmälningar vardera
Vidja: 2 anmälningar om inbrott i fritidshus
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 kan det ha varit andra brott i 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.
Faktaansvarig:

Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook.

