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Hej på er i det begynnande höstmörkret! 

Vet ni om att det brukar vara ungefär dubbelt så många inbrott under de mörkare månaderna (okt-mars) än 

vad det är under de ljusare månaderna?! Därför viktigt att vi lyser upp vår tillvaro med timer på lampor, 

utebelysning med rörelsedeckare och grannar som håller koll åt varandra.  

Du vet väl om att det även finns en ideell förening som heter Grannstöd Huddinge som polisen samverkar 

mycket med gällande det förebyggande arbetet mot bostadsinbrott. Vill du veta mer? Kom till Stora Mossen i 

Skogås 14/9 eller till Badstrandsvägen i Snättringe under Långsjörundan 8/9 (se bilaga) Nu tar vi nya tag inför 

hösten och fler förare till föreningens grannstödsbilar behövs alltid! Du kan även läsa mer på Huddinge.se, 

skriv  grannstöd  i sökrutan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING ANTAL INBROTT –utan karta denna gång 

 

Totalt 18 anmälningar gällande inbrott varav endast 2 gäller 
försök till inbrott i bostäder under augusti i Huddinge.  

 

Det märks att det har varit semester och många bortresta för 
det är endast ett fåtal tips och vittnesmål som inkommit 
gällande månadens inbrott. Det märks även på att det är 
mycket fler fullbordade bostadsinbrott, kontra försök, mot vad 
det brukar vara. 

 

Tjuvarna har antagligen ganska enkelt kunnat se vilka som är 
bortresta under denna semesterperiod… 

  

(17 inbrott samma period förra året).  

 

 
Följande områden har drabbats denna månad: 
 
Skogsäng/Milsten Korkskruven 
 

Stuvsta  Högmorav, Fotbollsv, Lindmätarv, 
  Grindstuv, Högmorav, Oxvägen. 
 

Sjödalen-Balingsnäs Champinjonv, Gåsängsvägen 
 

Fullersta  Fullerstavägen, Marmorvägen  
 
Glömsta  G:a Stockholmsv, Kristinavägen 
 

Flemingsberg  Terapivägen (försök) 
 

Skogås  Gamla Dalarövägen  
 

Trångsund  Balettv, Branta Backen, Kråkbärsv 
  (försök) 
 
 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i augusti 2013 

När? 
Av månadens 18 inbrott har 10 skett under dagtid, 1 
kvällstid, 1 nattetid samt 5 okänd tidpunkt. 

Hur? 
Fortfarande många krossade rutor i eller intill 
ytterdörrar samt altandörrar denna månad. I de flesta 
fall sticks då armen in genom den krossade rutan och 
dörren kan öppnas. Lås som inte går att öppna inifrån 
är ett enkelt sätt att förhindra denna typ av 
ingångsvägar. 
 

Självklart tar sig tjuvarna oftast in på de 
insynsskyddade sidorna av våra bostäder, nu när det 
närmar sig mörkare årstider så rekommenderar jag 
rörelsestyrda lampor, främst på dessa sidor av era 
hus. 
 

Larm 
I fyra av anmälningarna denna månad anges att man 
har larm i hemmet. Tyvärr är ju tjuven långt borta 
innan larmbolag och polis kommit till platsen, men jag 
märker i anmälningarna att larmet ändå varit 
avskräckande då tjuvarna oftast får med sig mindre 
eller inget gods då ett larm ljuder.  Att tjuvarna rekar 
kan man konstatera när de gått in i det enda rum som 
inte har någon rörelsedeckare kopplat till larmet… Var 
uppmärksamma på främmande människor! 

Tips under månaden 
Inte direkt några bra tips att förmedla ut från denna 
månads anmälningar, men kan glädjande meddela att  
två inbrottstjuvar som greps i onsdags i Roslagen, 
även hade gods hemma från ett inbrott i Huddinge, 
förhoppningsvis ett till inbrott som kan klaras upp . 
 
 
 

Nu närmar vi oss den mörka årstiden, kolla att ni har 
justa skyltar uppsatta i ert område och fräscha 
klisterdekaler på brevlådor och vid entré- /altandörrar. 
Be annars din kontaktperson att beställa hem så får ni 
nya! 
 
 
Se över belysningar kring era hus, nu mörknar det allt 
snabbare och det brukar tyvärr vara fler inbrott under 
den mörkare årstiden… 
 
 
OBS! Signalement och fler tillvägagångssätt kan ni 
följa genom att gå med i vår facebookgrupp där jag 
uppdaterar aktuella händelser så ofta jag hinner! 



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 åttonde 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 253 medlemmar i gruppen.  

Det finns två sätt att komma med i gruppen; 1. Bli vän med din kontaktperson/annan granne på Facebook, så kan den personen 
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! 

 

Hösthälsningar 

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 114 14 
Detta nummer gäller vart du än är i landet 
– du kopplas till närmsta lediga polis!  
    
 

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

mailto:polismyndigheten.stockholm@polisen.se

