
Ämne: Inbrottsstatistik juli 2013 i Huddinge kommun 
  
Hej på er alla grannsamverkare, här kommer en kortare sammanfattning av juli, senare än vanligt pga 
semester. Nästa ordinarie utskick kommer i början av september. 
  
Dyster läsning när jag kom tillbaka från semestern. Högst antal anmälda inbrott / försök till inbrott när 
jag tittar tillbaka de senaste fem åren… 
  
Det finns 40 anmälningar gjorda i juli månad (23 st 2012, 10 st 2011, 30 st 2010, 20 st 2009, 17 st 2008) 
så det verkar ha varit en inbrottsvåg som dragit genom kommunen. 
Det verkar ha lugnat ner sig nu i augusti, men det är ju förstås för tidigt att säkert säga det… 
  
Av de 40 anmälningarna är det dock 5 st som jag tar bort direkt då det inte är inbrott utan andra typer 
av brott i hemmen som har felaktigt blivit kodade som inbrott, men det är ju dock ändå brott i hemmen 
med tråkiga upplevelser för dem som utsatts (redovisas ej här) 
  
  
Följande adresser och områden har anmälts i juli (35 anmälningar varav en är från ett inbrott i 
februari) 8 anmälningar gäller försök till inbrott och övriga 27 fullbordade. 
  
Skogsäng-Milsten: Mantalsvägen (försök 8-14/7), Storskogsvägen (17-24/7) 
  
Fullersta: Prostvägen (1/7 kl 7-19), Blomstergränd (försök, 9-10/2 men anmält i juli!), Ekvägen (24/6-7/7 
en misstänkt finns), Furuhöjdsvägen (22-26/7), Hagebyvägen (1-30/7) 
  
Sjödalen-Balingsnäs: Helgedalsvägen (23/7 kl 10.15-14.30), Saturnusvägen (24-26/7), Skyttetorpsvägen 
(21-28/7) 
  
Stuvsta: Storövägen (2/7 kl 9-17.20), Sjövägen (30/6-4/7), Dalkarlsvägen (försök 18/7 kl 10.40-11.00), 
Egnahemsvägen (17-20/7), Myrängsvägen (försök 20-22/7), Grindstuvägen (försök 26/7 kl 04.50 en 
misstänkt gripen tack vare alert boende) 
  
Snättringe: Förgyllarvägen (30/7 kl 15 – 31/7 kl 16.45) 
  
Segeltorp: Skansbergsvägen (1/7 kl 12.20 2 misstänkta gripna i närområdet), Mälarvägen (8/7 kl 11.41), 
Skyttelvägen (10/7 kl 9.30-11.52), Hagvägen – 3 st anmälningar (12/7 kl 02.07, 7-12/7 samt ett försök 
29/6-11/7)), Kurirvägen – 2 st anmälningar (5-13/7 samt försök 7-21/7), Juringe Åväg (försök 14-16/7), 
Släggvägen (19/7 kl 8.30-21), Brantstigen (12-23/7) 
  
Glömsta: Rosenstigen 4-9/7, Skålgropsvägen (8-9/7), Glömstavägen (12-19/7) 
  
Flemingsberg NV: Diagnosvägen (8/7 kl 10-10.40), Laggkärlsvägen (4-10/7), Terapivägen (15/7 kl 15.05-
15.35) 
  
Skogås: Fäbodvägen (4/7 kl 13-16.30)  
  
  



Gällande tillvägagångssätt så är det flera sätt som jag ser att man kan förebygga själv för att förhindra 
och försvåra för inbrottstjuvar.  
  

1.) Se till att dina fönsterkassetter är fastlimmade samt skruva fast listerna med envägsskruv på 
utsidan så att det inte går att bända loss lister och lyfta ut hela fönstret. 
  

2.) Lås fönster och dörrar så att de inte går att öppna inifrån utan nyckel (och förvara inte nyckeln 
intill!). Tjuven ska inte kunna krossa ett hål i rutan och sticka in handen och öppna med 
vred/handtag/fönsterhakar). Ett billigt tips är att skruva igen fönster som du ändå inte brukar 
öppna själv, tex källarfönster som inte används. 
  

3.) Lås fast eller lås in stegar. Prata även ihop dig med dina grannar så att de gör likadant! Denna 
månad har stegar bytt tomter och använts av tjuvar för att ta sig in på övervåningar… 
  

4.) Har ni dörrar med sk ”bortasäker funktion” eller liknande (lås där man ska dra ner/vrida på en 
knopp i låshuset när du låser dörren och inte ska vara hemma, då går den ej att öppna med 
vredet inifrån utan man måste använda nyckel) Kom ihåg att informera ev husvakt eller 
hemmavarande ungdomar om hur de ska låsa dörren när de lämnar huset! 
  

5.) Som ni ser har de flesta anmälda inbrott en lång tidsperiod då brottet kan ha skett, dvs huset 
har lämnats utan uppsikt under lång tid. GRANNSAMVERKA! Be grannar ha koll på ert hus och 
alltså gå ett varv runt då och då när ni är bortresta! 

  
  
Se även bifogad bilaga med tips från Stöldskyddsföreningen! 
  
  
Avslutningsvis vill jag sprida ett bra tips från kontaktperson Gunnar Porath uppe på Duvberget (ni som 
inte har Facebook missar ju tyvärr sådana här bra inlägg – Tips nr  6, gå med i vår Facebookgrupp 
”Grannsamverkan Huddinge”!) 
  
”Läste idag i mitt i Huddinge ang. alla stölder av reg.skyltar från bilar. På frågan till polisen. Kan man 
skydda sig från stöld av bilens registreringsskylt ?  
Blev svaret att man kan inte skydda sig ,tyvärr. Det är väl sant som det är sagt, för tjuven går ju även 
in i kassaskåp. Men man kan enkelt göra det lite  
SVÅRARE genom att sätta i ett par rostfria korta plåtskruvar genom skyltarna in i den bakomvarande 
plåten. Förborra först. Man kan göra det ännu svårare  
att skruva bort den genom att förstöra sexkantshålet på skruvarna. Men jag tror knappast att tjuven 
vill ta allt för lång tid på sig för stölden.” 
  
  
Ha en fortsatt skön sensommar, passa på att njuta av ljumma kvällar, snart blir det kallare OCH fortsätt 
att se efter varandras hus! 
  
Nästa utskick kommer i början av september.  
Ni som är kontaktpersoner, kom dock ihåg att anmäla er till nästa grundkurs (om ni inte redan har gått 
den…) för kontaktpersoner som är tisdag 10 september kl 16-18.30 här på Närpolisstationen Huddinge, 
Kommunalvägen 27B. 



  
  
Vänligen / Anna Schelin 
Brottsförebyggare Närpolisen Huddinge 
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