Bostadsinbrott
Vad gör polisen?!

Inbrott i
radhus
genom
förråd …

Upptäckt av inbrott
Boende kommer hem, ”färskt”
inbrott / tjuvar springer etc

Boende kommer hem, inbrott
”gammalt”:

•
•
•
•
•

• Ring 114 14
• Anmälningsupptagning per
telefon (PKC)
• LOKUS inom 48 timmar

Ring 112
Polis till plats
Hundsök / spårning / saksök
Anmälningsupptagning
LOKUS (lokal
brottsplatsundersökare) inom 48
timmar

För båda gäller: Om inga spår att jobba vidare med just nu – förundersökning läggs ner.
- Alla inkommande spår och tillvägagångssätt jämförs med alla nedlagda FU
- FU återupptas om något nytt inkommer som det går att jobba vidare med. Tex vittnen,
gods hittas, tjuvar åker fast på annat ärende och spårjämförelse ger resultat.

Uppbruten säkerhetsdörr

Slunga, som sticks in i brevlådeinkast
Uppbruten
nedredel av
altandörr

Hål i ruta,
instick kunnat
öppna hasp.

Stuvstaärendet
Den 5:e oktober 2016 sker 2 st
bostadsinbrott på samma gata i
Stuvsta.
Uppmärksamma vittnen ser tre män
i anslutning till brottsplatserna som
ligger väldigt nära varandra.
Polisen får därmed in viktiga
iakttagelser om signalement och i
vilken riktning männen lämnat
området.

Strax efteråt lyckas polisen gripa en
av dessa tre gärningsmän som då var
i färd med att lämna stationen med
ett pendeltåg.
De övriga gärningsmännen
undkommer vid brottstillfället, men
en del av det gods som tillgrips vid
de båda inbrotten återfinns redan
under insatsens gång.
Denne gärningsman döms
sedermera för de 2 inbrotten i
Stuvsta och straffet blir fängelse i 9
månader samt utvisning ur landet
med återreseförbud i 5 år

BROTTSSAMORDNINGEN

I detta läge påbörjas förutom det sedvanliga
utredningsarbetet, även en brottssamordning där personal
på Brottssamordningen i Stockholm Syd påbörjar sitt
arbete med att försöka knyta den gripne gärningsmannen
till fler brott i området/regionen.
Det står snabbt klart att den gripne är en utländsk
medborgare som vi bedömer är i landet enbart med
anledning av att begå först och främst just bostadsinbrott.

ÖRNSBERGSÄRENDET
Fem dagar senare begår 6 st
gärningsmän ett bostadsinbrott i
Örnsberg.
Ett vittne ser när inbrottet sker och
lämnar signalement på de inblandade
personerna samt även vilket fordon de
lämnar platsen i.

Brottssamordningen lyckas sedan väldigt
snabbt koppla samman dessa två
ärenden baserat på
Område
Tillvägagångssätt
Signalement
Skospår

En insats påbörjas och efter en kortare
jakt på det aktuella fordonet med hjälp
av polisbilar och polishelikopter så kan
fordonet stoppas och ur det springer 6 st
gärningsmän.

Det visar sig att en av de gripna från
händelsen den 10:e oktober finns på
övervakningsfilm från Stuvsta station där
han är en av de 3 gärningsmän som vi
jagade den 5:e oktober.

Två av dessa gärningsmän grips,
resterande undkommer tyvärr.

De två gärningsmännen som greps i
händelsen den 10:e oktober dömdes
senare till villkorlig dom för det aktuella
inbrottet i Örnsberg.

.

Parallellt med dessa två utredningar pågick också redan
arbete av LPO Huddinge och Brottssamordningen i Sthlm
Syd gällande en större serie av bostadsinbrott i
polisområdet och i regionen där vi letade efter en eller ett
par gärningsmän som vi misstänkte tillhörde samma
nätverk som de tidigare nämnda

SEGELTORPSÄRENDET
En dag i slutet av september 2016
var det 2 st bostadsinbrott/försök
till bostadsinbrott på samma gata
i Segeltorp.
Vid ett av dessa ärenden så kom
målsägande på tjuvarna som
avbröt sitt försök och i samband
med att de flydde från platsen så
tappade en av gärningsmännen
sin mobiltelefon.
FACEBOOK!
Den boende i Segeltorp ser bild på FB
från en person i Täby, som haft
”tjuvbesök” och tjuven har fastnat på
film i hans kameraövervakning. Det är
samma person som tappade mobilen
hemma hos honom.

Via denna telefon och lite annan
info som framkom, fick vi fram
information om var den personen
bodde och kunde ingripa mot den
aktuella lägenheten, norr om
stan.

I lägenheten hittade vi den
person vi letat efter samt en
större mängd stöldgods från olika
bostadsinbrott i regionen.
Han dömdes senare till fängelse i
2 år samt utvisning från Sverige
med återreseförbud i 8 år.

Grannstöd Huddinge
Vad är det?!?
Grannstöd Huddinge är sedan våren 2012 en ideell förening med
syfte att vara en brotts- och skadeförebyggande verksamhet.
Den bygger på att frivilliga deltagare, under ledning av den lokala
polisen, åker bil i flera av kommunens bostadsområden. Detta sker
huvudsakligen vardagar och under dagtid.
Verksamheten bedrivs med hjälp av två bilar men även genom
fotpatrullering. I dag är det ca 75 aktiva grannstödjare med i
föreningen.
Grannstöd är ett mycket bra komplement till den grannsamverkan
som finns i Huddinge.

IOP (idéburet offentligt partnerskap) med kommunen fr om i år.

Intresserad av att veta mer?
Mer information om hur man blir
grannstödsförare eller hur man kan bidra till
föreningens verksamhet
Finns på www.grannstodhuddinge.se
Du kan också prata med Anna eller någon av
medlemmarna i föreningen! (11 st här i kväll)

FIKAPAUS

