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Hej grannsamverkare!
Fortsatt lugnare månad även i maj, de ljusare månaderna brukar
generellt betyda lågsäsong för inbrott. Nu närmar vi oss dock
semestertider då det vissa år har kommit hit inbrottsligor och andra år
varit väldigt lugnt. Det viktigaste nu är att försöka få era hus att se
”bebodda” ut även om ni är bortresta, samt att man alltid meddelar
någon granne som kan ha lite extra koll även på husets baksida när ni
är borta!
Även utmärkt att utbyta information mellan grannar om att låna
varandras parkeringsplatser när man själv är borta!
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 maj 2019
Totalt 10 anmälningar. Villa/radhus: 5 fullbordade, 3 försök. Lägenheter:
inga fullbordade och 2 försök. Förra året samma period anmäldes 29
inbrott varav 21 var fullbordade.

NÄR?
5 inbrott har skett huvudsakligen dagtid, 1 st kvällstid, 2 nattetid samt 2
okänd tid på dygnet. – Kom ihåg att försöka få ditt hus att se ”bebott” ut
även när du inte är hemma, speciellt nu i semestertider!

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
Denna månad främst smycken som tjuvarna tagit med sig.

LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 229 inbrott i bostäder, varav 147
är inskrivna som fullbordade. I 11 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (14 olika personer), varav 1 ärende är Huddinges (Vidjavägen,
kända misstänkta). I maj förra året anmäldes 480 inbrott i bostäder,
varav 356 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 själv, 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!

Grannsamverkan i flerbostadshus
Ni vet väl att grannsamverkan även går att starta i flerbostadshus?!
Hjälp oss gärna att sprida det till vänner och bekanta som bor i
lägenheter. Det går bra att kontakta polisen via kontaktformuläret på
polisen.se och skriva vilket område man bor i och att man vill ha
information om grannsamverkan.

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
Skogås
Studievägen
Snättringe
Stambanevägen

Lgnh
X

Vill/radh

x

Datum
17/5 kl 7.3017
23-30/4
(anm 1/5)

Tillvägagångssätt
Brytskador på lghtsdörrens överlås.
Brytskador fönster
och balkongdörr, ej
lyckats ta sig in.

Fullbordat
Nej

Larm
Nej

Nej

Nej

Uppbrutet vardagsrumsfönster. Huset
genomsökt.

Ja

Nej

Ja

Nej

Granitvägen

x

4/5 kl 1923.05

Häradsvägen

x

24/5 kl 6.45- Uppbrutet köksföns13.40
ter (hakar).

Mantalsvägen

x

30/5 kl
01.40

Badstigen

X

13/5 kl 9.30- Troligen olåst dörr,
16.00
granne upptäcker att
dörren står öppen
och familjens hund
springer ute.

Ja

Nej

Fullersta
Videvägen

X

8/5 kl 04.16

Liten brytskada, larmet har gått och troligen därför avbrutit
och lämnat.

Nej

Ja

Segeltorp
Hedvägen
Ejdervägen

X

20/5 kl 7.3016.15
27/5 kl 919.30
10-26/5

Uppbrutet fönster
markplan.
Uppbrutet fönster,
skymd del av huset.
Dörrkarm lossbruten,
ingen tagit sig in.
Två personer har på
okänt sätt tagit sig in
i huset.

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Vårby
Lammholmsbacken
Vidja
Vidjavägen
Faktaansvarig:

X
X
x

13/5

Brytskador på kälNej
lardörr. Gärningsman
troligen lämnat när
larmet gick. Ej tagit
sig in.

Ja

GRANNSAMVERKAN • JUNI 2019

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!
Kan också vara bra att känna till, att när ni får ett brev hem i brevlådan att ert
ärende är nedlagt, så innebär detta i praktiken att alla spår är säkrade och att
ert ärende ligger vilande till dess något tillkommer i ärendet. Tex att ngn grips
för annat brott och spår jämförs som ger träff, eller gods hittas från ert inbrott.
Men att just nu finns inget mer att utreda, därför läggs ärenden ned i avvaktan
på det.
Ungefär en gång per månad sitter polisens volontärer hos oss på
lokalpolisstationen och ringer alla som drabbats av inbrott i bostad för att
stämma av hur man mår och om allt fungerat bra i kontakter med polis och
försäkringsbolag.
OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande inbrott i bostäder. Utöver
detta så kan det ha varit andra brott i era områden, tex i förråd eller garage.
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:

