
 
 
 
Endast ett bostadsinbrott .... 
 

Anmält under hela april månad. Det var på Hasselstigen i Segeltorp 6-7/4, och troligen någon 
som smitit in nattetid utan att behöva bryta någonstans och tagit det som fanns tillgängligt i 
hallen. Vi jobbar tillsammans med Grannstödsbilen på att få igång grannsamverkan i området 
igen, då den hamnat i träda senaste åren. 
 
I hela länet har det anmälts 203 ärenden, varav 129 varit fullbordade inbrott. 
 
SKYLTAR 
Vill be er att se över era skyltar inför sommaren, gå ett varv i kvarteret och ta ner gamla blekta 
eller trasiga skyltar och beställ nya av mig istället, så hinner förhoppningsvis 
Grannstödsföreningen leverera nya till er innan sommaren. Både östra och västra bilen är 
påfyllda med ett gäng nya skyltar som väntar på att få levereras till er för upphängning. Vi har 
också med hjälp av grannstödsbilens medlemmar noterat att det är många grupper som inte har 
dekaler uppsatta på sina brevlådor, eller väldigt blekta dekaler. Gör en inventering och meddela 
mig hur många ni behöver, gärna redan nu under maj månad då jag har tidig semester i år … 
 
VISHING 
I övrigt är ett av våra största problem fortfarande bedrägerier via telefon, främst mot våra äldre 
invånare i kommunen.  
Sk "vishing" går ut på att övertala personer att logga in med hjälp av mobilt BankID eller 
Bankdosa och på så sätt lyckas de överföra personens pengar till ett annat konto. 
 
Identifiera dig digitalt / via dosa, ENDAST om det är du själv som har ringt upp din bank eller 
annan kontakt som kräver ID, aldrig på någon annans begäran. 
Polis och bank ber dig aldrig lämna ut dina kontouppgifter, kontokort eller annat oavsett vad 
som har hänt med ditt konto! 
 
Prata även gärna med era yngre (äldre tonåringar / unga vuxna) i bekantskapskretsen, om 
riskerna med att upplåta sitt konto för tillfälliga transaktioner åt någon annan, sk Penningtvätt. 
Det är oftast endast den personen som ”syns” i bedrägeriet och blir den som anmäls och döms 
för penningtvätt och kan även bli återbetalningsskyldig för hela summan som satts in på kontot, 
även om det mesta sedan förts vidare till någon annan. Ofta blir man också av med möjligheten 
att få ha ett bankkonto på den banken om man misstänker penningtvätt, vilket skapar stora 
problem i det vardagliga livet framöver. 
 

Det kommer inte göras något "vanligt" GSV-utskick denna månad utan detta mail är det jag 
önskar förmedlas vidare till alla grannar och sprid även gärna information om vishing och 
penningtvätt så ofta och mycket ni kan, så vi får ut informationen och fler slipper bli lurade på 
alla sina besparingar! 
 
POLISENS RECEPTION FLYTTAR IN PÅ NOVAVÄGEN 
Vill också passa på att informera er alla om att i morgon torsdag flyttar receptionen på 
polisstationen i Flemingsberg, över till våra lokaler på Novavägen 1-3, där de tillfälligt kommer 



att husera (minst fram till 31 augusti) för att göra plats för fler passbås i Flemingsberg och 
förhoppningsvis så snart som möjligt kunna få ner ”pass-skulden” som jobbats upp de senaste 
tre åren pga pandemin.  
Detta innebär att om ni behöver besöka polisen för att tex göra en polisanmälan, lämna in 
hittegods, vapen etc. Så är det till Novavägen ni ska beger er. Buss 714 går från Huddinge C och 
tar 7 min till hållplats Vistaskolan som är vår närmsta busshållplats. Öppettiderna är mer 
begränsade än tidigare pga att de flesta i personalstyrkan istället jobbar på passenheten för 
närvarande. För aktuella öppettider, kolla alltid på polisen.se innan besök! 
 
Ska ni göra pass, hämta ut pass, eller hämta ut beslag så är det som vanligt Björnkullavägen 9 i 
Flemingsberg som ni ska till! 
 
Infört av kontaktombud Gurli Pihl 
 



 


