Grannsamverkan maj 2013
Hej alla ni som bor inom ett grannsamverkanområde! Det är glädjande att se exempel på att GSV verkligen
fungerar. Som tex i veckan, när boende i Gladö Kvarn ringer polisen om en misstänkt bil som man tror rekar i
området – polis från Länsinbrottsinsatsen finns i närområdet och kan snabbt vara på plats, träffar på den
”skumma bilen”, två personer grips och stöldgods hittas i bilen. Exemplariskt, bra agerat! Likaså på
Badstrandsv i Snättringe, där grannar ser en främmande man på tomten tvärs över gatan, och går över och
”pratar bort” honom därifrån, senare upptäcks brytmärken men ingen har hunnit ta sig in – toppen!
Följande områden har drabbats denna månad:

Totalt 21 anmälningar gällande
inbrott varav 5 gäller försök till
inbrott i bostäder under april i
Huddinge.
(20 st 2012, 35 st 2011)

Skogsäng-Milsten

Myrmarksvägen

Stuvsta

Bryggarv, Mårdv, Skogsduvev

Fullersta

Videvägen, Bälgvägen

Glömsta

Lovisebergsvägen

Snättringe

Badstrandsvägen

Segeltorp

Hagvägen (2 anm), Juringe
Åväg, Ålyckev (2 anm), G:a
Södertäljevägen

Länna

G:a Dalarövägen

Kästa

Kittelvägen, Kavlevägen

Visättra

Visättravägen

Vårby

Lammholmsbacken,
Bäckgårdsv, Vårbackav

Tillvägagångssätt och tips april 2013
När?
Av månadens 21 inbrott har 11 skett under dagtid, 3
kvällstid och 7 okänd tidpunkt då bostäderna varit
lämnade utan uppsikt ett eller flera dygn. Prata med
grannar när ni reser bort, så att ngn håller koll på ditt
hus, dvs går ett varv runt så gott som varje dag!
Hur?
Denna månad flest inbrott genom
krossade/uppbrutna fönster, företrädesvis på
insynsskyddade baksidor… Även Flera källarfönster
som också verkar vara en svag länk. Se över lås och
skruva igen fönster som ni ändå öppnar väldigt
sällan!
Larm
Endast i två anmälningar denna månad har det
uppgivits att bostaden var larmad. Det var dessutom
i samma hus på Ålyckevägen, där det är två bostäder
i samma hus, som drabbats samma dag och tid.
Antingen kan vi konstatera att larmade bostäder
angrips i lägre utsträckning än andra eller att man
inte tänker på att uppge vid anmälningstillfället om
man har larm eller inte. Förhoppningsvis det
förstnämnda! OM ni har bra lås och skalskydd och
ändå känner er otrygga så är det bra att satsa på ett
godkänt larm!

Tips under månaden
Våren är här och vi tycker alla säkert att det är skönt
att kunna vädra in lite frisk luft genom vädringsfönster
och balkongdörrar, men tyvärr finns det tjuvar som
passar på då, varför vi ändå måste varna för att lämna
fönster och dörrar öppnade om man inte är på samma
sida huset / eller i samma rum och har uppsikt…
Audi biltjuv som begår inbrott…
En grå Audi stulen från Din Bil i Segeltorp 23/4,
användes vid ett inbrott på Hagvägen i Segeltorp
samma dag. Bilen med regnr KLH 108 är fortf
efterlyst. Signalement på gärningsmannen: Ca 190195 cm lång man med nordiskt utseende i 30-40
årsåldern. Detta signalement stämmer in på fler
inbrott resp försök samt rekningar i Snättringe /
Segeltorp senaste tiden.
”Oseriösa hantverkare”
Ett säkert vårtecken är de sk ”asfaltsläggarna” som
erbjuder sig att utföra diverse markarbeten. Polisen
rekommenderar att man endast anlitar hantverkare
med F-skattsedel och att de har en adress och ett
telefonnummer som du vet att du kan nå dem på om
det är något du i efterhand inte är nöjd med.
Betala ALDRIG något kontant i förväg!

Det är som vanligt viktigt att vi tillsammans fortsätter att vara uppmärksamma på alla okända fordon och personer i de områden där ni bor. Ni
är dom bästa på att ha koll i ert område. Prata med folk som ni inte känner igen. Prata med grannar. Ring in tips till polisen!
Kom också ihåg att prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan så att händelser i ert område förmedlas ut till alla boenden så
snart som möjligt!
För fjärde månaden fortsätter vår grupp på Facebook. Den är till för er som vill samverka och få tips och idéer från andra i Huddinge som
håller på med grannsamverkan. I skrivande stund är vi 160 medlemmar i gruppen varav ca 70 är kontaktpersoner för sitt område. Gruppen
börjar så sakteliga blir mer och mer aktiv. Det finns två sätt att komma med i gruppen; 1. Bli vän med din kontaktperson på Facebook, så kan
kontaktpersonen bjuda in dig i gruppen 2) sök upp ”grannsamverkan Huddinge” på Facebook och ansök om att bli medlem samt skicka ett
mail till mig gällande vem som är din kontaktperson, så godkänner jag in dig. Läs också rutan ”OM” när du går in i gruppen, så att du helt
klart vet syftet med gruppen, Välkomna!
Med vänlig hälsning
Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen Huddinge

BRA ATT HA NUMMER
AKUT vid pågående (eller nära förestående) brott

112

Icke akuta ärenden till polisen, som tips, anmälningar, förfrågningar
Detta nummer gäller vart du än är i landet
– du kopplas till närmsta lediga polis!

114 14

Vill du maila tips som ej är av akut karaktär, till polisen? polismyndigheten.stockholm@polisen.se
Skriv i ärenderutan, tex ”tips södertörn”.

