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Hej grannsamverkare!
Under julhelgen var det främst Fullersta/Snättringe som drabbades och
under nyårshelgen var det Glömsta som tjuvarna gav sig på. Resten av
månaden spridda anmälningar runt om i kommunen. Ändå en stor
minskning av antalet inbrott jämfört med förra året – positivt att den
trenden håller i sig i hela länet
Man nämner de fyra G:na Grannsamverkan, Gränskontroller, Guldpriset
och Gripanden som framgångsfaktorer när det gäller att minska
inbrotten. I Huddinge lägger vi mycket tid på grannsamverkan och vill
verkligen framföra vårt stora TACK till alla er som engagerar er inom
konceptet och det goda samarbetet!
Påminner er också om att då och då gå in på www.grannsamverkan.se
och ta del av, samt anamma de tips som finns för att förebygga inbrott.
Se särskilt filmen om fönster – som är den absolut vanligaste
ingångsvägen för tjuvarna.
Vi är helt beroende av era iakttagelser för att komma till rätt plats vid rätt
tidpunkt – RING 112 direkt om du observerar pågående inbrott!
SAMMANFATTNING gällande anmälningar december 2019
Totalt 28 anmälningar. Villa/radhus: 19 fullbordade och 4 försök, inga
anmälningar gällande fritidshus. Lägenheter: 5 fullbordade och inga
försök. Förra året samma period anmäldes 49 inbrott varav 36 var
fullbordade (2 gällde fritidshus).
NÄR?
Inbrotten fördelade under dygnet; 10 st dagtid, 5 st kvällstid, 6 nattetid
och 7 okänd tid på dygnet – Kom ihåg att försöka få ditt hus att se
”bebott” ut även när du inte är hemma, samt be ngn granne ha koll på
huset. Efter kl 15 börjar det mörkna och det syns tydligt om man ej är
hemma ifall huset är helt nedsläckt …
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.grannsamverkan.se eller i appen SSF- Grannsamverkan!
LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 618 inbrott i bostäder, varav 489
är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året var siffrorna 826

GRANNSAMVERKAN • JANUARI 2020

och 656, så fortfarande en klar minskning. I åtta av ärendena finns i
nuläget misstänkta inskrivna (10 olika personer), inga misstänkta i
Huddinges ärenden ännu.

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 själv, 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
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/ där man kan kontakta
polisen om olika ärenden och även bifoga bilder / filer
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!

Grannsamverkan i flerbostadshus
Ni vet väl att grannsamverkan även går att starta i flerbostadshus?!
Hjälp oss gärna att sprida det till vänner och bekanta som bor i
lägenheter. Det går bra att kontakta polisen via kontaktformuläret på
polisen.se och skriva vilket område man bor i och att man vill ha
information om grannsamverkan. Vi kommer ha nästa utbildning för
flerfamiljshus onsdag 4 mars.

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
Skogås
Altvägen

Lgnh

Barytonvägen

Trångsund
Hammartorpsvägen

Vill/radh
X

Datum
20/12, kl 718.30

X

20-22/12

19-21/12
X

Segeltorp
Tallåsvägen
SIGN: två män i 30årsåldern, ca 180-185
cm långa. Mörkklädda.

X

30/12, kl
04.00

Sjödalen
Solvägen

x

20/12, kl
17.23-18.15

Solvägen

x

20/12 kl
16.3021/12 kl
06.00

Musseronvägen

x

22-26/12

Kungens Kurva
Långängskroken

x

12-29/12

Faktaansvarig:

Tillvägagångssätt
Uppbruten altandörr.
Endast varit på
nedervåningen.
Brytmärken på altandörr, men man har ej
lyckats ta sig in.
Krossad ruta till
balkongdörr. 2,5 m
ovan mark.
Två personer ses
obehöriga i ett
garage. Lämnar
tomten när de
upptäckts. Stoppas
och kontrolleras av
polis, anmälan om
häleri pga annat mt
stöldgods med sig.
Stege mot husväggen vid uterum
uppbrutet fönster,
även från uterum in i
huset, men troligen
avbrutit då larmet går
Uppbruten
balkongdörr. Skospår
stämmer överens
med det andra
inbrottet på samma
gata.
Uppbrutet fönster
(samt krossat yttre
glaset). Troligen utgång genom altandörr som gick att
öppna inifrån.
Krossat köksfönster,
samt brytskador på
ytterdörr.

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Område
Fullersta
Majgårdsvägen
Fridhemsvägen

Lgnh

Vill/radh
X
x

Bultstigen

x

Ekvägen

x

Vårby
Myrstuguvägen

X

Bäckgårdsvägen

X

Stuvsta
Södra Parkvägen
Ågestavägen
Floravägen

X
X
X

Flemingsberg/Kästa
Visättra Backe

x

Sågstuvägen

X

Mangårdsvägen

X

Datum
22/12 kl 1422
26/12 kl
13.30-17.30

Tillvägagångssätt
Ett bortmonterat
fönster till tvättstugan
Badrumsfönster
uppbrutet. Larmet
har ej löst ut.
Uppbrutet
köksfönster.
Uppbrutet fönster på
husets baksida.
Uppbrutet fönster

Fullbordat

Larm

Ja
Ja

Nej
Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

9/12 kl
16.30-23.45

Oklar ingångsväg.

Ja

Nej

11/12 kl 922
16-17/12
21/12 kl 1318
18/12 kl 2319/12 kl 8

Krossad ruta till
tvättstuga i källare.
Uppbrutet fönster.
Krossat köksfönster.

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

26/12 kl
13.15-19.30
26/12 kl
13.30-16.30
2/12, kl 1217.40

19/12 kl
7.30-17
19/12 kl
8.30-18.10
4-9/12

Snättringe
Badstigen

x

Vattentornsvägen
SIGN: Mörkklädd
person, luva över
ansiktet.

X

26/12 kl
18.15-18.30

Urbergsvägen

X

26/12 kl 821

Faktaansvarig:

Nattetid, gods stulet
från hallen, inga
brytskador.
Genomsökt lgnh,
inga brytskador.
Oklar ingångsväg.

Ja

Glas utlyft ur ett
Ja
fönster. Troligen tagit
sig ut genom
balkongdörr som gick
att öppna inifrån.
En person försöker
Nej
bryta upp källarfönstret när boende
är hemma. Springer
vid upptäckt.
Uppbrutet
Ja
källarfönster, samt
innerdörr till separat
lgnh i huset.

Nej

Nej

Nej
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Område
Glömsta
Erik Pukes väg

Lgnh

Vill/radh
X

Datum
31/12 kl 201/1 kl 01

Lillerudsvägen

X

31/12 16.30
– 1/1 kl 01.
31/12 kl
23.30

Reginastigen

X

Margaretavägen

x

31/12-1/1

G:a Stockholmsvägen

x

31/12 kl
22.00
(anmält 3/1)

Tillvägagångssätt
Uppbrutet fönster
baksida. Larmet ej
utlöst.
Uppbruten altandörr.

Fullbordat
Ja

Larm
Ja, +
kamera

Ja

Kamera

Brytskador på ett
fönster varpå larmet
går direkt. Även 4
sönderslagna
lampor. Grannar
sprang över men såg
ingen på platsen.
Dörrspegeln i altandörrens nederdel,
bortmonterad – lister
bortbrutna.
Glaskassett i
altandörr utlyft. Larm
har gått, men
vaktbolag upptäcker
inte inbrottet vid
kontroll. Anmält av
granne i efterhand.

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Kom ihåg!
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis
till platsen för teknisk undersökning inom senast 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!
Denna sammanställning gäller enbart statistik ang inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha
varit andra brott i era områden, tex inbrott i förråd eller garage, stöld från tomter etc.
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.
Många använder en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som
finns för ändamålet. Tex SSF- Grannsamverkan, Coyards eller Safeland. Alla appar fungerar utmärkt som kommunikationskanal men har lite olika funktioner. Information går att hitta på nätet.
Faktaansvarig:

