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Hej grannsamverkare!
Det som sticker ut denna månad är att vi har haft många lägenhetsinbrott, där man särskilt tagit sig in på nedre botten och våning 1, via
balkongdörr där man i flera fall kunnat krossa glaset, sticka in handen
och öppna. Ett fall där man hade larm i lägenheten vilket gjorde att
tjuvarna direkt lämnade och inte klättrade in. Larm i lägenheter är
ovanligt men kan rekommenderas.
Jag får många frågor ang vilka larm som är bra, och varken kan eller får
rekommendera något speciellt märke, MEN det jag märker är att larm
som går redan när man bryter på fönstret/dörren oftast gör att det
stannar vid försök. Denna månad många drabbade bostäder med larm
och där larmet ej utlöst då tjuvarna kunnat kringgå larmet.
Att kunna krossa en ruta, sticka in handen och låsa upp vredet inifrån, är
något som vi verkligen kan förebygga i våra bostäder. Se gärna filmen
om fönsterdörrar här:
https://samverkanmotbrott.se/samverkanvideo/Svenska/Flerfamiljshus/3
_fonsterdorrar_flerfamilj_small.mp4
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 januari 2020
Totalt 32 nya anmälningar samt 3 fullbordade gällande fritidshus.
Villa/radhus: 11 fullbordade och 5 försök,. Lägenheter: 12 fullbordade
och 4 försök. Förra året samma period anmäldes 30 inbrott samt 1 i
fritidshus, inbrott varav 25 var fullbordade.
NÄR?
Inbrotten fördelade under dygnet; 18 st dagtid, 4 st kvällstid, 5 nattetid
och 8 okänd tid på dygnet (inkl de 3 i fritidshus) – 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 16 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!
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LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 627 inbrott i bostäder, varav 449
är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året var siffrorna 613
och 471. Dvs något fler anmälningar men något färre som är
fullbordade. I 10 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (10
olika personer), en misstänkt i ett av Huddinges ärenden (Sibyllavägen).
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
08-535 300 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
Sjödalen
Neptunusvägen

Lgnh

Skogås
Studievägen 31

X

Fäbodvägen 42

X

Österhagsvägen

Datum

x

3/1, kl 01.45

X

Studievägen 43

X

Storvretsvägen 45

x

Storvretsvägen 77

x

Laduvägen 10

x

Laduvägen 6

x

Faktaansvarig:

Vill/radh

Tillvägagångssätt
Krossat källarfönster,
endast yttre glaset.
Boende hemma
vaknade och
skrämde möjligen
bort ngn. upptäckte
skadan dagen efter.

28/12, kl 18- Boende hemma, hör
19
ljud från balkongen,
ser ngn hoppa ut
därifrån. Ett fönster
krossat.
6/1 kl 20-7/1 En granne upptäcker
kl 08
att lgnhdörren är
uppbruten.
14/1 kl
Boende vaknade av
06.39
att ngn slet i
dörrhandtaget på
ytterdörren, så att
larmet utlöstes.
22/1 kl 15Uppbruten lgnhdörr.
16.15
Översta våningen.
24/1 kl
En boende hemma i
12.19-12.28 sitt sovrum och hör
folk på övervåningen.
När hon går ut och
tittar är lgnh genomsökt. Bottenvåning.
26/1 kl 14Ngn försökt ta sig in
19.10
genom att krossa
fönster på balkongdörren. Larmet utlöses, tjuvarna lämnar.
Bottenvåningen.
24-26/1
Krossad fönsterruta
till balkongdörr, bv.
23-27/1
Uppbruten balkongdörr, bv.

Fullbordat
Nej

Larm
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
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Område
Länna
Timmervägen

Lgnh

Trångsund
Korpstigen
Lgnh i mitten av huset.

X

Stortorpsvägen
SIGN: Man med mörka
kläder, ngt vitt tecken
på ena armen.
Ryggsäck.
Norra Bondevägen

Trångsunds torget 5

Solviks strand

Faktaansvarig:

Vill/radh
x

x

x

x

X

Datum
30/1 kl 1623

Tillvägagångssätt
Uppbrutet sovrumsfönster. Larmet till
övriga huset ej utlöst,
man verkar endast
varit i detta rum samt
tillhörande badrum.
7/1 kl 15.00 En boende hemma
som hör hur det börjar låta från ytterdörren. När tjuvarna
är inne så går den
boende ut i trapphuset och ringer polisen.
Lgnhdörr uppbruten.
20/1 kl
Uppbrutet fönster i
12.50-13
villan, altandörr
öppnad inifrån. Polis
på plats för hundsök
inom 3 min.
29/1 kl
Man har tagit
17.30-18.30 familjens stege och
klättrat upp till
sovrum övervåning.
Fönstret uppbrutet.
Bakdörr öppnad
inifrån - utgångsväg.
31/1 kl 7.30- Lgnhsdörr uppbruten
13.30
på en av mittenvåningarna i huset.
Dörren var endast
låst med ett lås av
två.

Fullbordat
Ja

Larm
Ja,
men ej i
detta
rum.

Ja

Nej

Ja

Ja
med
kamera

Ja

Nej

Ja

Nej

31/1 kl
17.58

Ja

Ja

Gärningspersonerna
har ställt upp en
stege till husets
övervåning och där
kunnat bryta loss en
fönsterkassett. Två
rum genomsökta sedan lämnat samma
väg som de kom.

GRANNSAMVERKAN • FEBRUARI 2020

Område
Glömsta
Erik Pukes väg

Vill/radh
X

Datum
Tillvägagångssätt
10/1 kl 8.40- En fönsterkassett
19
utlyft. Endast det
rummet genomsökt.
Övriga huset larmat
och larmet ej utlöst.

Fullbordat
Ja

Larm
Ja,
men ej i
detta
rum

Glömstavägen

X

17-19/1

Ja

Nej

G:a Sthlmsvägen

X

25/1 kl
17.16.

Krossad ruta intill
ytterdörr, men ej
kunnat sticka in
handen och öppna
pga dubbla lås.
Brytskador och
trasiga glas på
fönster baksida som
gått att öppna.
Brytskador och
krosskador på fönster, nedre delen av
altandörr. Larmet
går, boende på väg
hem och granne
filmar några som
springer från platsen.

Nej

Ja

Sibyllavägen

X

25/1 kl
18.24-18.30

Krossad ruta
entréplan. Larmet
går, polis kallas till
platsen för hundsök.
Gärningspersonen
hittas ej, men annat
som ev kan föra
utredningen framåt.

Ja

Ja

3-4/1

Krossad glasruta till
balkongdörr, kunnat
sträcka in handen
och öppna. Lgnh på
plan 1, troligen
klättrat på staket på
nedre botten för att
kunna häva sig upp.

Ja

Nej

Stuvsta
Stationsvägen

Faktaansvarig:

Lgnh

x
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Område
Svartadalsvägen

Lgnh

Fågelvägen

x

Snättringe
Byalagsvägen

Vill/radh
X

x

G:a Sthlms vägen

x

Åldermansvägen

X

Furuvägen

x

Fullersta
Fullerstavägen

x

Faktaansvarig:

Datum
Tillvägagångssätt
9/1 kl 17.35- Uppbrutet fönster.
17.45
Man har klättrat på
en bänk för att nå
fönstret.
28/1 kl
Flera fönster upp17.15-22.15 brutna till fastighetens olika sovrum.
Larmdeckare som
finns i korridor
utanför sovrummen
ej utlöst då gärningspersonerna tagit sig
in i varje rum utifrån.
Lgnh nedre botten,
9/1 kl 16-19 där fönstret kunnat
tryckas upp utifrån
trots att det var
stängt. Brytskador.
10-12/1
Uppbruten groventré,
tillgripit flertalet
vitvaror. Kunnat gå ut
via huvudentrédörren
28/1 kl
Ett fönster krossat
18.14
där gärningspersonen har klättrat in.
Kamera aktiveras när
fönstret krossas,
ingen syns på filmen
i kamerans vinkel.
30/1 kl
På familjens kamera
05.50-05.59 ses att ngn går runt
huset och kikar in
genom fönstren.
Även gått på
grannens tomt där
tjuven lämnat kvar en
cykel. Ej börjat bryta.
22/1 kl
Man vaknar i huset
03.10
av att larmet går.
Ngn hade öppnat
källardörren, men
lämnat vid larm.

Fullbordat
Ja

Larm
Ja

Ja

Ja,
men ej
utlöst

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Kamera

Nej
Rekning …

Kamera

Nej

Ja
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Område
Segeltorp
Klintvägen 5
Klintvägen 5

Lgnh

Vill/radh

X
X

Dalvägen

9/1 kl 18
X

Flemingsberg
Terapivägen 10

x

Rökärrsvägen (Ådran)
Nyboviksvägen (Gladö)

18/1, kl
18.30-22.20

16/1, kl
9.30-20.15

x

Vårby
Botkyrkavägen 5
Fritidshus
Skogskärrsvägen
(Högmora)

Datum
9/1 kl 18.30

X

15/1 kl 17
9-11/1

X
X

21/12-12/1
8-17/1

Tillvägagångssätt
Uppbrutet fönster på
nedre botten.
Brytskada på fönster,
nedre botten.
Uppbrutet fönster.
Larmet går men
inbrottet har ändå
hunnit fullföljas.
Repor och rispor runt
låset till säkerhetsdörren. Ej tagit sig in.
Ett uppbrutet lås på
säkerhetsdörr.
Uppbruten
fönsterlucka och
fönster. Brytskador
även på dörr och
flera fönsterluckor.
Uppbruten ytterdörr
Uppbrutet fönster

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej

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:

