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Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!
Inte ngn rolig månad att redovisa ur inbrottssynpunkt.
Främst har vår östra kommundel Skogås drabbats i augusti. Vår yttre
personal samt grannstödsbilen har kört extra så mycket vi kan, men
inga direkta tips eller iakttagelser har kommit in hittills. Känns som att vi
har en liga på besök, men inget vi fått bekräftat. De två som gripits vid
inbrott har varit ”ensam-agerande missbrukare”. (Stuvsta samt Visättra)
Läs mer om hur du kan skydda dig på; www.samverkanmotbrott.se
Tipsar även om att ni kan prenumerera på Stöldskyddsföreningens
nyhetsbrev, mycket bra information gällande bostadsinbrott i det
senaste utskicket:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/444B5040794844504476404559/
42455A467943415843724947584471

SAMMANFATTNING gällande anmälningar aug 2017
36 anmälningar gjorda i augusti totalt.
Villa/radhus: 21 fullbordade, 4 försök. Lägenhet: 10 fullbordade, 1
försök.
Förra året samma period anmäldes 19 inbrott varav 17 var fullbordade.

NÄR?
20 anmälningar gäller dagtid, 6 kvällstid, 4 nattetid samt 6 okänd tid på
dygnet då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn.

HUR?
I tabellen nedan är alla inbrott inskrivna i den ordning de har anmälts,
tillvägagångssätt står inskrivet i tabellen om det angivits i anmälan.

GODS
Främst kontanter och smycken samt vid några tillfällen även bilnycklar.
Kan vara en god idé att inte förvara nycklar, varken till bilar eller huset
på så sätt att de lätt hittas av tjuvar.
LARM
Kan konstatera att larm troligen är en väldigt bra brottsförebyggande
investering. Endast fyra av 36 drabbade fastigheter har larm.
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LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 748 inbrott i bostäder, varav 603
är inskrivna som fullbordade. I 20 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (26 personer), varav två personer i två olika ärenden gäller
Huddinge.

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 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, www.huddinge.se/felanmälan ELLER
ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna
områden där Huddinge kommun är väghållare eller markägare. Det kan
gälla till exempel trasig gatubelysning, hål i körbanan, oplogade och
osandade vägar och gångbanor. Det kan också gälla felparkerade bilar,
”dumpade” skrotbilar, nedskräpning eller träd som fallit över vägen.

Faktaansvarig:
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DRABBADE GATOR/OMRÅDEN
Område
Skogås
Barytonvägen

Lgnh Vill/radh Datum
X
17-31/7

Fullbordat Larm
Ja
Nej

Hus under uppbyggnad,
troligen gått in genom olåst
dörr eller fönster – inga
brytskador. Larm med sirén
går och troligen lämnar tjuven
då, utan att få med sig något.
Uppbruten entrédörr. Ett
vittne hörde att några höll på
att bryta, ett annat såg 5-6
personer spriga från platsen.
Hundpatrull sökte, men
spåret gick endast till
besökspark-eringen där
troligen en bil väntade.
Uppbruten ytterdörr.

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Stuvsta
Korkskruven

X

Glömsta
Agnetavägen

X

Solgård
Hedenhösvägen

X

5/8 kl
15.5516.05

Stuvsta
Södra Parkvägen
Skogås
Stintavägen
Vårby
Bäckgårdsvägen

X

9/8 kl 1122.30
10/8 kl 10- Uppbruten lägenhetsdörr.
13.45
10/8,
Uppbruten altandörr.
15.4511/8,00.55.
9-11/8
Uppbruten ytterdörr. Huset
skulle precis slutbesiktigas.
Alla vitvaror samt
stereo/högtalarsystem stulna.

Stuvsta
Högmoravägen

Faktaansvarig:

X
X

X

2/8 kl
12.3018.30
3/8 kl
00.26

Tillvägagångssätt
Uppbrutet badrumsfönster
intill ytterdörren. En kratta
står fastkilad i handtaget på
ytterdörren, så troligen har
tjuvarna satt den där för att
reka om ngn är hemma.
Bortbrutet källarfönster. Både
ram och karm har brutits loss.

Nej
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Område
Skogås
Rapsodivägen
Trångsund
Hammartorpsvägen

Lgnh Vill/radh Datum
X
11/8 kl
17.3020.30
X
11/8 kl
(8.15) 20.30

Skogås
Rondovägen

x

14/8 kl
15.07

Skogås
Rondovägen

X

14/8 kl
12.3016.00
15/8, 1222.20

Skogås
Vallhornsvägen

X

Fullersta
Vistabergs allé

X

15-16/8

Stuvsta
Jasminvägen

X

Fullersta
Byfogdevägen

X

17/8 kl
07.2013.30
17/8, kl
07.3016.30

Skogås
Klangvägen

X

Skogås/Länna
Milröksvägen
Skogås
Rapsodivägen

X

Faktaansvarig:

X

17/8, kl
15.3022.40
17/8, kl
22.45
7-20/8

Tillvägagångssätt
Uppbruten lägenhetsdörr. Ett
fönster i vardagsrummet
öppnat inifrån av tjuvarna.
Uppbruten lägenhetsdörr.
Fyra män 17-25 årsåldern(?)
med täckta ansikten, sågs
springa från våningsplanet
Den boende hemma på sin
övervåning, hör hur något går
sönder på nedervåningen.
Ser två män på altanen med
en kofot vid altandörren. De
sprang när den boende skrek
åt dem. Strax innan hört ljud
från grannens hus.
Uppbruten fönsterkarm på
baksidan. DNA-spår säkrat
på en kvarlämnad kofot.
Uppbruten ytterdörr till
bostadens uthyrningsdel,
uppbruten innerdörr till nästa
lgnh.
Hus under uppbyggnad.
Uppbrutet fönster övervåning,
klättrat in med stege. Skruvat
loss och stulit alla vitvaror.
Uppbrutet fönster. Ett
fingeravtryck säkrat, som ev
kan ge resultat längre fram.
Uppbrutet fönster baksida,
tagit nycklar inne i huset och
på så sätt kunnat låsa upp en
bakdörr utifrån.
Uppbrutet fönster på
radhusets nedervåning.

Fullbordat Larm
Ja
Nej

Utlyft fönsterkasett
bottenvåningen.
Uppbrutet fönster baksidan.

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej
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Område
Stuvsta
Lövtäktsvägen

Lgnh Vil/radh
X

Skogås
Barytonvägen
Skogås
Stockvägen

X

Glömsta
Gustav Adolfsvägen

X

X

Skogås
Storvretsvägen
Centrala Huddinge
Kvarnbergsplan
Centrala Huddinge
Sjödalsvägen
Stuvsta
Mårdvägen

X

Vårby/Masmo
Örbrinken
Skogås
Rapsodivägen

X

Faktaansvarig:

X
X
X

X

Datum
20/8, kl
17.5518.20

Tillvägagångssätt
Familj hemma på
övervåningen när de hör ljud
från undervåningen. Ser en
mansperson springa ut
genom öppen altandörr med
bla en bärbar dator i handen.
Polis kommer till platsen,
hundspårning leder till ett
annat hus där
gärningsmannen har gömt
sig. Det mesta godset hittas
och kan återlämnas på plats.
Man hittar även en stulen
cykel som mannen kommit
på.
8-23/8
Uppbrutet fönster baksida,
där det är helt insynsskyddat.
21-23/8
Försök till inbrott genom att
ngn skurvat loss beslagen
från verandadörrens handtag.
22/8 kl
Öppnat stängslet in till
20.15-23/8 arbetsplatsen, tagit bort lister
kl 06.15.
samt hela fönsterrutan intill
entrédörren. Tillgripit en
värmepump.
24/8, kl 8-9 Uppbruten lägenhetsdörr

Fullbordat Larm
Ja
Nej

24/8, kl 817
25/8, kl 1116.
25/8, kl 1320.30

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Uppbruten lägenhetsdörr.

Ja

Nej

Uppbruten lägenhetsdörr.

Ja

Nej

Man har krossat en ruta i
källardörren, men inte kunnat
ta sig in den vägen då det
krävs nyckel även inifrån.
Dock tagit sig in i ett
fristående förråd där gods
tillgripits.
Uppbruten lägenhetsdörr.

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

26/8 kl 1420.10
26/8, kl 10- Uppbrutet fönster, bortlyft
20
karm. Bla stals en bilnyckel.
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Område
Skogås
Rapsodivägen

Lgnh Vil/radh
X

Segeltorp
Orrvägen

X

Glömsta
Gustav Adolfsvägen

X

Flemingsberg/Visättra X
Björnkullavägen

Skogås
Rondovägen
Skogås
Rapsodivägen
Skogås

Datum
27/8 0110.30

27/8 kl
14.3016.40
27/8 kl 2028/8 kl
06.15

28/8 kl
11.50

X
X

X

Härbrevägen

28/8 kl 818
30/8 kl
11.3017.10
28/8 kl 720.30

Tillvägagångssätt
Samma hus får besök igen,
troligen är tjuvarna ute efter
garagenyckeln för att kunna
ta bilen som de redan har
nycklar till. Lyckas ej.
Uppbrutet fönster baksida. Ut
samma väg. Bostaden har
larm men det fungerade ej.
Byggarbetsplats med hus
under uppförande. Man har
tagit sig in genom att skruva
och skära loss listerna runt
ett fönster i entrén och lyft ur
glaset. Man har skruvat loss
ett staket för att kunna köra
fram till entrén, stulit en
värmepanna. Andra tillfället i
aug på samma
byggarbetsplats.
Uppbruten altandörr. Ett
vittne ser den trasiga dörren
samt en person inne i lgnh,
ringer polis som kan gripa
personen på plats.
Uppbrutet fönster radhusets
baksida.
Radhusets fönster på nedre
plan, uppbrutet.

Fullbordat Larm
Ja
Nej

Låset förstört på lägenhetsdörren, går ej att öppna utifrån. Ev inbrottsförsök.

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Skogås, totalt 17 anmälningar om inbrott i bostad
Stuvsta: 6 anmälningar.
Glömsta: 3 anm
Fullersta, Centrala Huddinge, Vårby: 2 anmälningar vardera
Segeltorp, Visättra, Solgård, Trångsund; en anmälan vardera.
Faktaansvarig:

