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Hej grannsamverkare
Ingen rolig månad att redovisa. Höstens lugna period vände totalt i
december. Då har vi ändå drabbats mindre än flera av våra
grannkommuner. Ungefär en fjärdedel av de drabbade hushållen har
larm installerat (11 av 49), i flera av fallen sker då inbrottet genom att
man tar sig in i det enda rum som inte har rörelsedeckare. Man bör inte
förvara sina värdesaker som tex smycken i husets enda olarmade rum.
Vad är egentligen grannsamverkan, och hjälper det?!
Förutom att man byter kontaktuppgifter med sina grannar, hänger upp
skyltar och dekaler om att man har GSV, samt förmedlar ut polisens
månadsbrev så är ju det viktigaste att man försöker följa de tips och råd
som ges inom konceptet. ALLA som är med i en grannsamverkangrupp,
bör ta sig tid att se dessa filmer:
https://samverkanmotbrott.se/informationsfilmer-svenska/# De finns även
textade på engelska, somaliska och arabiska.

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 dec 2018
Totalt 49 anmälningar, varav 2 gäller fritidshus. Villa/radhus: 25
fullbordade, 10 försök. Lägenheter: 11 fullbordat och 3 försök. Förra året
samma period anmäldes 58 inbrott varav 43 var fullbordade.
NÄR?
I 25 av anmälningarna sker inbrotten hudvudsakligen dagtid, 11 st
kvällstid, 1 nattetid samt 12 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
Generellt är det smycken och kontanter som tjuvarna främst tar med sig,
även pass är en eftertraktad värdehandling.
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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 826 inbrott i bostäder, varav 656
är inskrivna som fullbordade. I 19 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (21 olika personer), ännu inga misstänkta i Huddinges
ärenden. I december förra året anmäldes 1108 inbrott i bostäder, varav
862 inskrivna som fullbordade.Fortfarande en minskning i hela länet
vilket är positivt totalt sett för månaden, men det är väldigt många
hushåll som drabbats under just jul- och nyårshelgerna.
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
Krokvägen
Movägen

Lgnh

Vill/radh
X
x

Datum
4/12 kl
16.45-19
4/12 kl 225/12 kl
9.30

Ringvägen

x

12/12 kl 820.40

Tjäderspelsvägen

X

17/12 kl
9.45-20.00

Skogslyckevägen

X

19/12 kl
12.3017.15

Stambanevägen
(Fridhem)

X

24/12 kl
15-19

Källbrinksvägen

X

31/12 kl
17.2017.35

Faktaansvarig:

Tillvägagångssätt
Uppbrutet fönster.

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Lister runt
altandörrens fönster
har brutits bort.
Avbrutit av okänd
anledning.
Man har slagit hål i ett
källarfönster, kunnat
sticka in handen och
öppna. kunnat låsa
upp ytterdörr och
troligen gått ut den
vägen.
Utlyft fönsterkassett i
husets enda olarmade
sovrum. Ej gått vidare
i huset.
Uppbrutet/krossat
fönster, hela huset
genomsökt. Familjen
städat och åtgärdat så
teknisk undersökning
ej möjligt.
Krossat fönster i dörr
på husets baksida.
Troligen kunnat sticka
in handen och öppna.
Krossad ruta i
källarplan kunnat
sträcka in handen och
ta gods. Även brutit
sig in genom garagedörr och därifrån
kunnat bryta upp dörr
in till resten av villan.

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja,
men ej i
detta
rum.
Nej

Ja

Nej

Ja

Ja
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Område
Snättringe
Stambanevägen
(Milsten)

Lgnh

Sjödalen
Lännavägen

Sjödalstorget

X

Tujavägen

X

Tingsvägen

Domarvägen

Vill/radh
x

Datum
26/12 kl
15-22

X

3/12 kl
16.4518.15

X

X

Segeltorp
Ejdervägen

X

Kapellvägen

x

Faktaansvarig:

Tillvägagångssätt
Fullbordat
Krossat glas i dörr.
Ja
Städat innan polis kom
till platsen.

Uppbrutet fönster som
dock hade
säkerhetsspärr och ej
gick att öppna helt.
16/12 kl
Föreberedelse till
09.15-16
inbrott genom att ngn
satt plastfolie över
nyckelhålet till lgnh.
19/12 kl
Uppbruten altandörr till
7.45-18.55 lgnh nedre botten.
Vittnen sett två unga
män lämna precis när
boende kom hem.
24/12 kl
Två gärningsmän
17.12
bryter upp ett fönster
på villans övervåning.
Boende hemma på
nedre plan och hör
ljud. När gm ser den
boende springer de ut
på balkongen och
hoppar ner på gräsmatta och springer.
28/12 kl
En granne hör
18-19
glaskross. Fönster
krossat till lgnh nedre
botten.
21/10 samt Någon försökt få upp
6/11,
dörrlås till ytterdörr
anmält
sedan ryckt i garage7/12.
dörren. Den boende
som var hemma
utlöste själv larmet
och då avbröts
försöket.
26/12,
Uppbrutet fönster
18.30baksida. Larm och
18.40
polis till plats.

Larm
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja +
kamera
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Område
Verkstadsvägen

Lgnh

Vill/radh
x

Datum
26/12 kl
14-19
6/12 kl
16.28

Tillvägagångssätt
Uppbrutet fönster på
husets baksida.
En man ses stå och
titta in genom fönster
på villan. Detta ses i
övervakningskamera.
Boende kommer hem
strax efter och
mannen lämnade
tomten innan. SIGN:
Man ca 40 år, skägg
ca 180 cm lång.

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Nej

Kamera

Bortbrutet fönster i
altandörr, men
avbrutna av larmet
och lämnat utan att ta
sig in.
Tre män med huvtröjor
ses i familjens
övervakn kamera då
de går in ca 40 meter
på tomten och fram till
altanen. Anmält som
hemfridsbrott men trol
förberedelse till inbrott.
Försök till inbrott
genom att ngn har
plockat bort
brevinkastet i dörren.
Dock ej tagit sig in.
Boende är hemma och
hör en person som
bryter upp ett fönster
och försöker klättra in.
När tjuven ser den
boende hoppar den
ner från fönsterkarmen
och springer.
Uppbrutet fönster på
insynsskyddad
baksida.

Nej

Ja

Nej

Kamera

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Flemingsberg
Spiskroksvägen

X

Kavlevägen

X

6/12 kl 718

Kästadalsvägen

x

6/12 kl
16.24

Terapivägen 4

x

27/12 kl
21-00.00

Stuvsta
Kungsklippevägen
Lgnh nedre botten

X

4/12 kl
17.4517.52

Ågestavägen

Faktaansvarig:

x

12/12 kl 923
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Område
Björkängsvägen

Lgnh

Vill/radh
x

Datum
14/12 kl
17-20
15-18/12

Hästbäcksvägen

X

Hagvretsstigen

x

Dalkarlsvägen

X

27/12 kl
15.17
27-28/12

Dalkarlsvägen

X

22-28/12

Ängshalsvägen

X

28/12 kl
15-21

Mårdvägen

X

31/12-1/1

Skogås
Storvretsvägen

x

3/12 kl
9.30-19.05

Loftvägen

x

3/12 kl
7.45-19

Altvägen

Faktaansvarig:

x

5/12 kl 1516.50

Tillvägagångssätt
Fönsterkassett utlyft
på husets baksida.
Uppbrutet fönster till
olarmat sovrum. Ej
gått vidare till övriga
huset som är larmat.
Uppbrutet fönster
baksida av huset.
Uppbrutet fönster på
övervåning, med hjälp
av stege. Stegen
kvarlämnad, tillhör ej
huset.
Fönsterruta utlyft,
utebelysning
urskruvad, pall lämnad
under fönstret.
Krossat ruta med en
sten, kunnat sticka in
handen och öppna
ytterdörren till villan
inifrån.
Uppbrutet fönster i
markplan. Fönsterhakarna gått av.
Uppbrutet fönster på
balkong. Lgnh i
markplan men ca 1,52,5 upp till balkongen.
Uppbruten
balkongdörr. Lgnh i
markplan.
Uppbrutet fönster
nedre botten. Boend
emöter gärningsman
när de kommer hem.
Springer från platsen.
Hundsök och sök i
området utan resultat.
SIGN: Ca 20 år
gammal, 185 cm lång,
svarta kläder med luva

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Ja

Ja men
ej detta
rum.

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
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Område

Lgnh

Duettvägen

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

X

Uppbrutet köksfönster. Ja

Nej

Uppbruten
balkongdörr på
inglasad balkong i
markplan.
Krossad ruta på
balkongdörr, kunnat
sticka in handen och
öppna den olåsta
dörren. Lägenhet i
markplan.
Lägenheten genomsökt, oklar ingångsväg.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Storvretsvägen

X

6/12 kl 1018
25/11-6/12

Storvretsvägen

x

15-16/12

Trångsund
Springarvägen

x

12/12 kl
10.3017.30

Hammartorpsvägen

x

12/12 kl 918.30

Krossat ruta på balkongdörr i höjd med
låset, kunnat sträcka
in handen och öppna
inifrån.

Ja

Nej

Länna
Drevviksvägen

X

6/12 kl
16.5017.16

Fönsterlister bortbrutna och hela fönsterkassetten utlyft.

Ja

Ja

Fjädervägen

X

11/12 kl
18.1518.25

Boende hör en duns
och andra ljud, ropar
och avbryter då troligen inbrottet. Senare
upptäcks brytskador
på uterumsdörr samt
sovrumsfönster.

Nej

Nej

Solstigen

X

6/12 kl 1318

Bortbrutna lister runt
Nej
ett fönster i villan,
fönsterkassetten
spräckt i hörnen. Detta
upptäckte familjen när
de vaknade på morgonen. Larm ej utlöst.

Faktaansvarig:

Ja
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Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Österhagsvägen

X

25/12 kl
17.3517.45

Glasruta utlyft ur balkongdörr på husets
baksida. Övervakningsfilm finns på gärningsmännen.

Ja

Kamera

Solstigen

X

26/12 kl
02-11

Någon har försökt
bryta upp familjens
ytterdörr, men lämnat
utan att lyckas. Familjen hemma.

Nej

Nej

Smedjevägen

X

12-13/12

Utlyft fönster på husets baksida.

Ja

Ja

Vårby
Bäckgårdsvägen 36

X

10/12 kl
14.4516.15

Uppbrutet fönster på
balkong.

Ja

Nej

Lammholmsbacken

x

27/1111/12

Uppbrutet fönster intill Ja
altandörr nedre botten.
Kunnat öppna altandörr inifrån.

Nej

Lammholmsbacken

x

23-25/12

Uppbrutet fönster
nedre botten. Kunnat
låsa upp och gå ut
genom lgnhsdörren.

Ja

Nej

Glömsta
Sibyllavägen

X

7/12 kl 1019.10

Utlyft fönster samt
brytmärken kring inre
rutan.

Ja

Nej

Talldalsvägen

X

18/12 kl
10-17.58

Bortbrutna lister och
utlyft fönsterkassett.
Larm utlöst, polis och
väktare till plats,
hundspårning samt
DNA-hund anlitad.

Ja

Ja

Lövstastigen

x

1-8/12

Inbrott i fritidshus genom ett uppbrutet
köksfönster.

Ja

Nej

Faktaansvarig:
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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!

Sammanställning december 2018, Huddinge kommun
Stuvsta: 9 anm
Fullersta: 7 anm
Skogås, Länna: 6 anmälningar vardera
Sjödalen: 5 anmälningar
Segeltorp, Kästa, Vårby, Glömsta : 3 anm
Trångsund, : 2 anm
Snättringe, Flemingsberg: 1 anm vardera

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.
Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar
som finns för ändamålet.

FACEBOOK
Polisen Huddinge driver en sluten grupp för grannsamverkan, där grupper kan kommunicera sinsemellan. Förmedla goda råd och idéer om förebyggande arbete, tipsa om ev
rekning för inbrott, ställa frågor om larm, kameror, appar mm. För att gå med i gruppen
ställer du dig i sökrutan på FB och skriver ”Grannsamverkan Huddinge” sedan ansöker
du om att gå med och svarar på de tre frågor som dyker upp. OBS Att frågan om vem
som är din kontaktperson alltså gäller vem i ditt bostadsområde som är din kontaktperson, svaret är inte Anna Schelin på polisen …

Faktaansvarig:

