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Hej grannsamverkare!
GRANNSAMVERKAN HJÄLPER!
En ny undersökning som för första gången gjorts i Sverige, visade att
bostadsrelaterade brott sjönk med 36% i områden som startat
grannsamverkan senaste 2 åren, jämfört med områden som ej startat
grannsamverkan där det sjönk med 8%. Mer om undersökningen kan du
läsa här: https://samverkanmotbrott.se/detta-ar-grannsamverkan/
Vi är helt beroende av era iakttagelser för att komma till rätt plats vid rätt
tidpunkt – RING 112 direkt om du observerar pågående inbrott!
SAMMANFATTNING gällande anmälningar mars 2019
Totalt 45 anmälningar. Villa/radhus: 35 fullbordade, 8 försök.
Lägenheter: 1 fullbordat och 1 försök. Förra året samma period
anmäldes 32 inbrott varav 27 var fullbordade.
NÄR?
6 inbrott dagtid, 8 st kvällstid (eller sen eftermiddag) samt 8 okänd tid på
dygnet. Ett inbrott nattetid. Detta tyder dels på att tjuvarna utnyttjar
skymningen när det mörknat ute, samt att de rekar och i stor
utsträckning lyckas upptäcka hus som står tillfälligt eller långvarigt
tomma – viktigt att försöka få ditt hus att se ”bebott” ut även när du är
bortrest!
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 eller i appen SSF- Grannsamverkan!
GODS
Generellt är det smycken (inkl klockor) och kontanter som tjuvarna
främst tar med sig, denna månad även en del pass samt i ett fall flera
musikinstrument.

LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 423 inbrott i bostäder, varav 294
är inskrivna som fullbordade. I 21 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (20 olika personer), varav 3 ärenden är Huddinges. I mars
förra året anmäldes 527 inbrott i bostäder, varav 388 var inskrivna som
fullbordade.
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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!)
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

Vill/radh
X

Datum
2/3 kl 1818.30

Tillvägagångssätt
Uppbrutet fönster. Ej
tagit sig in, troligen
för att boende kom
hem.

Fullbordat
Nej

Larm
Nej

Granbacken

X

28/2-3/3

Krossat fönster.

Ja

Norrbyvägen

X

14-15/3

Uppbrutet fönster i
huset som är ett
dödsbo. Grannar sett
fönstret och
meddelat anhöriga.

Ja

Ja,
men ej
utlöst.
Nej

Videvägen

X

28/2-29/3

Uppbrutet fönster i
huset som är ett
dödsbo.

Ja

Nej

Snättringe
Lövdalsvägen

x

1/3 kl 1919.30

Uppbruten altandörr.
Vaktbolag ringer om
larm som gått först
när gärningspersonen lämnar.

Ja

Ja

Alpstigen

X

-12/3, 19.55

Utlyft fönsterkassett.

Ja

Nej

Jägmästarvägen

x

28/3 kl
03.00

Någon har ryckt i
Nej
dörrhandtaget på
ytterdörren så hårt så
att larmet satte
igång. Vaktbolag
kom men såg ingen
kvar på plats.

Faktaansvarig:

Lgnh

Ja
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Område
Segeltorp
Sätthammarsvägen

Lgnh

Flemingsberg
Terapivägen 12

x

Sågstuvägen 1

x

Sågstuvägen 1

x

Skogås
Rapsodivägen
Kvintettvägen

Faktaansvarig:

Vill/radh
X

x
x

Datum
28/3 kl
20.02

Tillvägagångssätt
Krossat en ruta men
endast hunnit det
yttre glaset innan en
granne avbröt
försöket. 2 män går
över grannens tomt
för att ta sig till sin
bil. Grannen försöker
då stoppa dem från
att åka iväg med
bilen och blir slagen
över handen med en
kofot.
15/2-15/3
Okända personer har
försökt bryta upp
lgnhdörren vid 3
tillfällen under
perioden.
28/2-7/3
En person med
tillgång till tubnyckel
har lurat boende att
han är entreprenör
och förmått dem att
lämna nyckel i tuben.
På så sätt tagit sig in
i lgnh och tillgripit
gods.
5/3 kl 13.30- Boende är hemma
15
när en känd person
försöker öppna
lgnhdörren med hjälp
av nyckel i tuben.
26-27/2
Brytmärken på
(anmält 5/3) altandörr, uteplats.
8/3 kl 18.15 En man ringt på
dörren flera ggr,
boende öppnar ej.
Tar sig in genom ett
öppet fönster, men
lämnar när möter
boende inne.

Fullbordat
Nej

Larm
Nej.
Grannkamera
fångat
män på
bild.

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Område

Lgnh

Midvintervägen

Säterbacken

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

X

13/3 kl 8-17

Uppbrutet och
Ja
krossat fönster.
Blodspår säkrat vid
teknisk undersökning
Brytmärken på
Nej
ytterdörr till lägenhet.
Sönderslaget fönster. Ja
Ställt stege på ett
bord och klättrat upp.
Endast varit i ett sovrum (olarmat?).

X

10/3 kl 720.15
15/3 kl
10.3023.20. Troligen kl 20.55

Fullbordat

Larm
Nej

Nej

Trångsund
Sjöliden

x

Backslingan

X

15/3 kl 7.30- Uppbrutet fönster till
19
pannrum. Tagit sig in
men inte fått med sig
något av värde

ja

Trångsundsvägen

X

22-24/3

Krossad ruta, stege
upp mot badrumsfönster.

Ja

Lingonbackarna

x

29/3 kl
22.45

Man rycker i dörren,
filmas av kamera. Bil
stoppas av polis i
närheten. Tre gripna.

Nej

Ågesta/St Mellansjö
Biskopsvägen

X

9/3 kl 20.10- Larmbolag ser via
20.33
kameralarm, en obehörig i villan. Ett
uppbrutet badrumsfönster. Hundsök
utan resultat.

Ja

Ja

Stuvsta
Korkskruven

X

21/3 1117.30

Uppbruten ytterdörr

Ja

Nej

Korkskruven

x

1-23/3

Brytmärken på altandörr på baksidan.

Ja

Nej

Storskiftesvägen

X

23/3 kl
21.45-22.20

Uppbrutet badrumsfönster i markplan.
Granne ser främmande man i huset.

Ja

Nej

Faktaansvarig:

Ja samt
kamera
Larm ej
utlöst
foto
finns.
Nej

Ja,
men
enbart
nedervåning
Ja,
kamera
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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 mars 2019, Huddinge kommun
Trångsund, Skogås, Fullersta 4 anmälningar vardera
Stuvsta, Flemingsberg, Snättringe 3 anm vardera
Segeltorp: 1 anm
Stora Mellansjö 1 anm

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.
Många använder en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som
finns för ändamålet. Tex SSF- Grannsamverkan, Coyards eller Safeland. Alla appar fungerar utmärkt som kommunikationskanal men har lite olika funktioner. Information går att hitta på nätet.

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:

