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Hej grannsamverkare
Nu märker vi att tjuvarna är igång igen även om det är betydligt färre
anmälningar än förra året. Positivt att många stannat vid försök av olika
orsaker.
Vanligaste ingångsvägen – att krossa altandörr i höjd med handtaget
sträcka in armen och låsa upp med NYCKELN SOM SITTER I …
Ge inte tjuvarna sådana enkla möjligheter, bort med nycklar, och lås
dörrar och fönster som går att låsa!
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 okt 2018
20 anmälningar varav två gällande fritidshus. 14 är fullbordade.
Villa/radhus: 8 fullbordade, 6 försök. Lägenheter: 5 fullbordat och 1
försök. Förra året samma period anmäldes 52 inbrott varav 40 var
fullbordade.
NÄR?
12 anmälningar gäller dagtid och/eller kvällstid, 1 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?! Se tips och råd för åtgärder på
www.samverkanmotbrott.se
GODS
Denna månad har tjuvarna främst tagit smycken, klockor, kontanter som
vanligt, samt även en MC med nyckel. Även en del parfymflaskor.
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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 458 inbrott i bostäder, varav 336
är inskrivna som fullbordade. I 16 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (19 olika personer), inga misstänkta i Huddinges ärenden. I
oktober förra året anmäldes 923 inbrott i bostäder, varav 717 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
Kyrkhagsvägen

Lgnh

X

Talldalsvägen

Snättringe
Bergakungsvägen

Vill/radh

X

X

Datum
19/10 kl
18.5019.15
23/10 kl
14.3019.15

22/10 kl 723

Segeltorp
Knostervägen

X

5/10 kl
14.5015.00

Trastvägen

X

24/10 kl
11.3017.00

Sjöstigen

X

7-28/10

Sjödalen
Kvarnbergsvägen

X

5/10 kl
21.30-6/10
kl 08.00

Faktaansvarig:

Tillvägagångssätt
Krossat fönster till
altandörr på baksidan.
Kunnat sträcka in
handen och låsa upp.
Krossat fönsterrutan i
höjd med handtaget,
kunnat sträcka in
handen och öppna.
Troligen har de sedan
blivit avbrutna av
något. Verkar ej ha
sökt igenom.
Brutit upp
altandörrsglaset så att
det delat sig, sedan
krossat inre rutan i
höjd med handtaget
där nyckeln satt i.
Altandörr stängd men
olåst, dock stel
dörrspärr pålagd. Ngn
har försökt rycka upp
dörren men bara fått
upp den några cm pga
spärren. Larmet går.
Någon har försökt ta
sig in ihuset genom att
borra i cylinderlåset i
entrédörren.
Brytmärken på
altandörr, ej tagit sig
in.
Uppbruten altandörr
baksida av huset.

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej
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Område

Lgnh

Flemingsberg
Terapivägen 16
(ev inbrottsförsök, KAN
vara annan orsak till
besöket. Inga
brytskador)

x

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

19/10 kl
14.1014.12

En man gått in genom
uppställd balkongdörr
där boende är hemma.
När han ser den
boende mumlas ”förlåt
jag har kommit helt fel”
och lämnar genom att
låsa upp lgnhdörren
och gå ut.
Brutit upp
altandörrsglaset på
husets baksida, så att
det delat sig, sedan
krossat inre rutan i
höjd med handtaget
där nyckeln satt i.
Med hjälp av familjens
egen stege, klättrat
upp på balkong där
man slagit sönder
balkongdörrens nedre
del och tagit sig in.
Brytmärken på fönster
i vardagsrummet.

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Stuvsta
Daggstigen

X

14-17/10

Fågelvägen

x

18/10 kl
10-13.30

Kungsklippevägen

x

19/10 kl
9.20-11.30

Åkersbergsvägen

x

23-25/10

En granne observerar
uppbruten garageport
men tror först det kan
ha berott på stormen.
MC stulen från
garaget, med nycklar
som fanns inne i
huset.

Ja

Nej

Fagerängsvägen

x

28/10 kl
14.50-20

Bortbrutna trälister
runt ett fönster och lyft
ut hela kassetten.
Även brutit upp ett
gammalt kassaskåp
inne i huset.

Ja

Nej

Faktaansvarig:
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Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Gladökvarn
Gladövägen

X

16/10 kl
15.00

Nej

Nej

Lidavägen
Fritidshus

x

1/9-2/10

En man står och
försöker prova olika
nycklar i dörren.
Boende hemma som
öppnar. Man svarar
”shop” men blir
avvisad från tomten
och lämnar i en vit
skåpbil.
Någon har krossat två
glasrutor till en bod
samt en stuga på
tomten, varit inne och
tagit gods.
Krossat rutan i
vädringsfönster och
kunnat sträcka in
handen och öppna
fönstret med handtag.
Uppbruten lägenhetsdörr.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Skogås
Vallhornsvägen

x

20-21/10

Vårby
Mogårdsvägen 23

X

11/10,
16.3018.30

Lammholmsbacken

X

24/10 kl
13.3025/10 kl
09.45

Krossad ruta i köksJa
fönster som även har
brytskador. Kunnat
låsa upp och gå ut
genom balkongdörr.
Slitit sönder lampsladd
på balkongen.

Nej

X

16-27/10

Brytskador på altandörr samt fönstret
närmast altandörren
när man kommer hem
efter längre resa. Verkar ej ha tagit sig in.
Även skador på garagedörr.

Nej

Nej

x

13/10 kl 818

Ngn har på okänt sätt
tagit sig in i stuga och
stulit gods.

Ja

Nej

Glömsta
Lillerudsvägen

Blockvägen
fritidshus
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!
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.

Sammanställning oktober 2018, Huddinge kommun
Stuvsta: 5 anmälningar
Segeltorp: 3 anmälningar
Fullersta: 2 anm
Vårby: 2 anm,
Skogås, Gladökvarn, Glömsta, Sjödalen, Snättringe: 1 inbrott vardera
Flemingsberg: ev 1 försök till inbrott

Faktaansvarig:

