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Hej grannsamverkare
Dystra siffror nu i flera månader, den mörka årstiden verkligen varit
tjuvarnas tid. Även februari alldeles för många fullbordade inbrott, men
väldigt bra att se att det är ni grannar som i flera fall reagerat och
avbrutit inbrott, eller upptäckt det väldigt snabbt – tack för det!
Ni behövs i era områden – det är ni som ser och hör om något
avvikande inträffar – kom ihåg att ringa 112 direkt om ni ser pågående
brott, husägaren kan ni ringa i andra hand i sådana lägen! Som en
ljusning så verkar mars vara en lugnare månad, hittills endast 4 inbrott
anmälda (1-9 mars). Vi kämpar på, tillsammans är vi starka och kan
göra skillnad!
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!
SAMMANFATTNING gällande anmälningar feb 2018
31 anmälningar gjorda i februari totalt. Samt ett inbrott i fritidshus
(Ekstrandsvägen vid Sofieberg/Högmora)
Villa/radhus: 19 fullbordade, 3 försök. Lägenhet: 8 fullbordade, 1 försök.
Förra året samma period anmäldes 22 inbrott varav 18 var fullbordade.
NÄR?
8 anmälningar gäller dagtid, 16 kvällstid, 0 nattetid samt 7 okänd tid på
dygnet då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn.
HUR?
Se listan nedan. Flest fönster som ingångsväg, där man dels brutit loss
lister och lyft ut hela kassetten i flera fall, men flest där man krossar ett
hål i rutan för att sticka in handen och öppna. Fönsterlås och/eller att
man skruvar fast fönster som man ändå aldrig öppnar själv, är ett bra
skydd. Kom dock ihåg att alltid ha utrymningsvägar i alla rum!
GODS
Det är alltid främst kontanter och smycken som tjuvarna tar med sig.
Samt småelektronik som laptops, läsplattor och mobiltelefoner. Pass,
alkohol, nycklar, matsilver förekommer också på godslistorna. Förvara ej
nycklar till bilar och hus lätt tillgängliga för ev tjuvar.
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LARM
Av de 31 anmälningarna har 7 uppgivit att de har larm installerat. Samt
att två har kameraövervakning.
I två av fallen har det stannat vid försök tack vare larmet. I ett fall har
tjuven tagit sig in på olarmad övervåning. I ett fall tar tjuven sig in i det
enda olarmade sovrummet, i tre fall har tjuven avbrutit när larmet går
och därmed inte fått med sig lika mycket gods som kanske annars.
LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 583 inbrott i bostäder, varav 435
är inskrivna som fullbordade. I 8 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (16 olika personer i åldern 16-40 år), varav en misstänkt i
Huddinges ärenden i nuläget. (I februari förra året var det 660 anmälda
brott i länet, varav 516 fullbordade inbrott)
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, 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
Skogsäng-Milsten
Snättringevägen

Lgnh

Vill/radh
x

Datum
17/2 kl
17.4518.23
19-20/2

Tillvägagångssätt
Uppbruten altandörr

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Uppbrutet fönster på
husets framsida.
Krossad ruta, larmet
går, polis larmas dit,en
gärningsman gripen
på en gata i närheten.
Uppbruten altandörr.
Man åker hem och
kollar till huset då man
får höra talas om
grannens
inbrottsförsök.
Inbrottslarm går igång
redan vid vibration i
altandörren som
tjuven försökt bryta.
Både Securitas och
polis till platsen pga
flera inbrott i området
samma kväll.

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

18-23/2

Brytskador
balkongdörr samt yttre
glasrutan krossad,
dock ej kommit
igenom. Troligen
störda och avbrutit.

Nej

Nej

6/2 kl 177/2 kl
00.45

Krossat ruta på villans
baksida och gått in via
stege.

Ja

Nej

Åbovägen

x

Fullersta
Källbrinksvägen

x

Källbrinksvägen

x

17/2 kl
18.30-20

Källbrinksvägen

x

17/2 kl
18.37

Patron Pehrs väg

Sjödalen
Merkuriusvägen

Faktaansvarig:

x

x

14/2 kl
08.0508.13
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Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Stuvsta
Stuvstavägen

x

7/2 kl 1720.20

Västergårdsvägen

x

30/1-7/2

Vitvingevägen

x

14/2 kl
06.30-20

Vitvingevägen

x

16/2 kl
13.0514.50

Huddinge glesbygd
Lissma sjöväg

X

Segeltorp
Bergsvägen

Hjälmvägen

Faktaansvarig:

x

x

15/2 kl
05.5516.30
1 /2 kl
15.56

12/2 kl 921

Tillvägagångssätt
Två hus på samma
tomt, där den ena är
obebodd. Försök på
det ena och fullbordat
på det andra, dock
inget gods försvunnit.
Uppbrutet
vardagsrumsfönster
på bottenplanet.
Troligen avbrutit pga
larmet som går.
Krossad ruta på villans
övervåning.
Gärningsmannen bör
ha haft med sig en
stege för att komma
upp dit.
Uppbruten dörr till
radhusets uterum
smat uppbruten
altandörr.
Gärningspersonen har
även sopat en gång i
snön fram till
uterummet.
Uppbrutet fönster

Fullbordat

Larm

Nej/ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

En granne ser två män Nej
som smyger runt på
tomten. Man ser
sedan de två männen
på sin öv. Kamera. De
smyger runt och tittar
in genom fönster och
lyser in med
ficklampor, men går
från platsen när
grannen går ut.
Uppbrutet fönster till
Ja
lgnh på nedre botten.

Kamera

Nej
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Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Visirvägen

x

17/2 kl
16.4521.55

Ja

Nej

Snättringe
Atlestigen

X

17/2 kl
18.4018.50

Ja

Ja

Glömsta
Rosenstigen

X

2/2 kl
16.45-20

Ja

Ja +
kamera

Platåvägen

x

2/2 kl 213/2 kl
10.00

Man har brutit bort
listerna runt
altandörrens nedre del
och lyft ur den och
använt som både inoch utgångsväg.
Uppbruten altandörr in
till olarmat sovrum.
När sovrumsdörren
öppnats har larmet
gått och gärningspers
lämnat.
Utlyft fönsterkassett
badrum, klättrat in
med hjälp av mindre
stege.
Utlyft fönsterkassett.
Granne sett tre killar i
20-årsåldern springa
från platsen.

Ja

Nej

1 /2 kl 1418.45
27/1-2/2

Uppbruten
lägenhetsdörr
Två fönster till lgnh
uppbrutna.

Ja

Nej

Ja

Nej

22/2 kl
10.10

Uppbruten lgnhdörr.
Ja
Granne hör oljud men
ser inget i tittögat som
är mörkt. Ringer polis
som kommer till
platsen. Gärningspers.
har tejpat för grannens
tittöga.
Krossad glasdörr på
Ja
nedre plan. En granne
larmar ägaren. Huset
obebott fn men
möblerat.
Uppbrutet fönster på
Ja
balkong till lgnh på
första våningen.

Nej

Flemingsberg
Röntgenvägen
Kästadalsvägen

X

Visättravägen

x

x

Trångsund
Aniaravägen

Spelvägen

Faktaansvarig:

x

x

31/1-2/2

14/2 kl 923

Nej

Nej
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Område

Lgnh

Spelvägen

Spelvägen

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

x

14/2 kl 823

Ja

Nej

x

14/2 kl 1820

Uppbrutet
sovrumsfönster,
kunnat lämna via
balkongdörren.
Uppbrutet
sovrumsfönster via
balkong.
Flera fönsterrutor med
krossade hål som att
man försökt sticka in
handen och öppna.
Dock fönsterlås på
samtliga fönster, man
har ej kunnat ta sig in.
Dock lyckats ta mindre
gods via ett fönster
som kunde öppnas lite
grann.
En granne hör
villalarm och springer
ut, ser krossad ruta
hos grannen och
ringer polis. Tjuven
lämnat, dock ej tagit
sig in.
Uppbruten altandörr
på baksida.

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Krossat ett hål genom
treglasfönster, stuckit
in handen och ryckt
sönder vredet i
fönstret nedre kant.
Larmet går och
tjuvarna verkar ha
lämnat utan att få med
sig något.
Krossat ruta till
altandörren sträckt in
handen och öppnat.

Ja

Ja

Ja

Nej

Backslingan

x

17/2 kl
16.3023.50

Skogås
Barytonvägen

x

2/2 kl
18.30

Revyvägen

x

17/2 kl
16.4022.50

Länna
Stockvägen

x

6/2 kl
19.06

Stora Mellansjö
Länsvägen

X

3/2 kl
17.3022.15

Faktaansvarig:
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Februari 2018
Trångsund, totalt 5 anmälningar.
Stuvsta, Fullersta 4 anmälningar var om inbrott i bostad.
Segeltorp, Flemingsberg, 3 anmälningar vardera.
Skogsäng-Milsten, Glömsta, Skogås, Sjödalen, 2 anmälningar var.
Snättringe, Länna, St Mellansjö, Lissma, 1 anmälan var.

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. Det finns numer även olika appar att använda för ändamålet
(tex Trygve och Coyard), om de flesta i gruppen använder sig av sk
Smartphones.
Annars är det vanligaste att man har en mail-lista, hemsida eller en sluten
grupp på Facebook för att hålla kontakten i gruppen.

Faktaansvarig:
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Faktaansvarig:

