Grannsamverkan oktober 2013
Hej på er i det begynnande höstmörkret!
Nu närmar vi oss de mörkare, och tyvärr oftast mer inbrottsdrabbade, månaderna (okt-mars) Glädjande dock
ännu inga inbrott anmälda i oktober . Lys upp er tillvaro med timer på lampor, utebelysning med
rörelsedeckare och grannar som håller koll åt varandra!

Följande områden har drabbats denna månad:

SAMMANFATTNING ANTAL INBROTT
Totalt 21 anmälningar gällande inbrott varav 4 gäller försök till
inbrott i bostäder under september i Huddinge.
Ovanligt många av anmälningarna gäller lägenheter (7 st)
(24 inbrott samma period förra året).

Skogsäng/Milsten

Storskogsvägen

Fullersta

Bälgvägen, Talldalsvägen (försök)

Glömsta

G:a Stockholmsv (försök), Reginastigen

Segeltorp

Skrakvägen, Gårdsvägen

Snättringe

Snättringev (2 st), Vassvägen

Flemingsberg (Visättra)

Sågstuvägen

Vårby

Krongårdsvägen, Nygårdsvägen

Skogås

Härbrev (försök), Harmoniv
(försök), Sopranv, Fäbodvägen
(2 st)

Trångsund

Tornslingan, Alpbacken
Trångsundstorget

Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i september 2013
När?
Av månadens 21 inbrott har 12 skett under dagtid, 2
kvällstid, 5 nattetid samt 2 okänd tidpunkt.

Hur?
Denna månad flest uppbrutna ytterdörrar, inte
oväntat eftersom det varit ovanligt många
lägenhetsbrott. Utmärkande är ett inbrott på
Sågstuvägen där man borrat upp låset i lgnhdörren.
Vet att det finns sk borrskydd att investera i hos
Låssmed.
Fortfarande många krossade rutor i eller intill
ytterdörrar samt altandörrar. 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.
Rörelsestyrda lampor rekommenderas, främst på de
insynsskyddade sidorna av era hus.
Larm
I tre av anmälningarna denna månad anges att man
har larm i hemmet. I ett av fallen var det avstängt
denna dag och i ett av fallen tar sig tjuvarna in i det
enda rum som är olarmat. I det tredje fallet har det
stannat vid försök.

Tips under månaden
Många iakttagelser av grannar och andra vittnen denna månad
– toppen. Tre inbrottstjuvar gripna som kan misstänkas för
inbrotten på bla Bälgvägen och Storskogsvägen – utredning
pågår (artikel fanns med i Mitt i Huddinge 11/9).
Inbrottet på Härbrevägen kunde avstyras tack vara grannar som
ropade åt de 5-6 killar i 20-25 årsåldern som klättrade upp på
balkongen. Hundspårning och helikopter gav tyvärr inget
resultat.
På Talldalsvägen är boende hemma och ropar åt en man som
tar sig in via badrumsfönster, mannen vänder direkt och
springer mot en liten röd äldre bil av sedanmodell med
utländsk registreringsskylt. Mannen beskrivs som 20-35 år och
mycket smal, ljusblont hår med lätt flint uppe på huvudet.

Nu närmar vi oss den mörka årstiden, kolla att ni har
bra 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!

OBS! Signalement och fler tillvägagångssätt kan ni
följa mer kontinuerligt genom att gå med i vår slutna
facebookgrupp där jag uppdaterar aktuella
händelser så ofta jag hinner. …Om ni inte vill vänta
på denna sammanfattning!

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 nionde 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 269 medlemmar i gruppen. (Finns även 9 personer som
väntar på att bli godkända… Kom ihåg att skicka mig ett mail om vem som är din kontaktperson samtidigt som du ansöker, eller
svara på meddelande med fråga om detta på FB)
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
BRA ATT HA NUMMER
Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen Huddinge

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”.

