
Grannsamverkan juli 2014 

 
Följande områden har drabbats (anm inskrivna i juni): 
 

Stuvsta: Fågelvägen (försök), Lövtäktsvägen, Kynäsvägen (försök), 
Granstigen (försök)   

 
Skogsäng-Milsten: Häradsvägen 

 
Skogås: Melodiv (försök), Rapsodiv (försök), Härbrevägen (2 anm ) 

 
Trångsund: Friskyttevägen, Ågestavägen (Vid Hammardalsslingan) 
  

 
Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!  
Det rapporteras ofta nu om hantverkare som åker runt i Huddinges områden och erbjuder sina tjänster eller bara 
letar runt efter lämpliga ”objekt” för ex asfaltering eller markläggning mm. Många vita skåpbilar med gula 
regskyltar (engelska/irländska) Polisens rekommendation är att inte anlita denna svarta arbetskraft utan fråga alltid 
efter f-skattsedel och kolla gärna upp med bolagsregister att de finns registrerade i Sverige. Tyvärr ofta undermåligt 
arbete och det finns ingen att vända sig till med ev återkoppling. Hittills har vi i alla fall inget bevisat samband 
mellan de sk ”asfaltsläggarna” och rekning för inbrott, som många hör av sig och är oroade över. 

Sammanfattning juni månad i Huddinge: 
11 anmälningar varav 5  försök och 6 fullbordade. 
 
2 av de fullbordade gäller lägenheter och 4 villa/radhus. Samtliga försök 
gäller villor/radhus. 
 

(I juni 2013 var det 18 anmälningar varav 13 fullbordade inbrott) 

 



Tillvägagångssätt och tips angående anmälningar i juni 2014 

 
När? 
4 inbrott har skett under dagtid,  2 nattetid och 5 okänd 
tidpunkt då bostaden har varit obevakad över ett helt eller 
flera dygn.  De flesta under okänd tid  denna månad vilket är 
vanligt under sommarmånaderna med flera bortresta. Det lite 
udda denna månad är att samtliga inbrott har skett under 
torsd-sönd och inga  inbrott eller försök under må-onsd, det är 
inget jag brukar rapportera, men det var slående denna gång! 
 

Hur? 
Uppbrutna altandörrar och krossade fönster med instuckna 
armar och kunnat öppna den vägen, dominerar som vanligt. 
Lägenheterna  med fullbordat inbrott är ingång genom 
ytterdörr, försöket brytskador på en altandörr. Även 
stege/andra klättermöjligheter och takfönster drabbade. 
 

Larm 
Inte i någon anmälan uppges att den drabbade bostaden skulle 
vara försedd med larm. 
 

Gods 
Som vanligt mycket smycken och kontanter, men även flera 
klockor och datorer (laptops ) samt motorredskap. Även någon  
nyckel stulen i samband med inbrott. Tips! Förvara inte extra 
nycklar i nyckelskåp i hallen! 
 

 
GLÄDJANDE 
Först och främst att det är få fullbordade inbrott denna månad 
i Huddinge och att det är många som stannat vid försök pga 
bra insatser från er boende! 
 
På Rapsodivägen i Skogås, avbröts ett inbrott tack vare en 
granne som  såg 2 män bryta på altandörren och gick ut och 
ropade åt dem. 
 
På Granstigen i Stuvsta, en boende hemma som såg två kvinnor 
som bröt på hennes altandörr, ringde polis som snabbt kunde 
komma till platsen och en kvinna greps i närheten.  
 
Även på Fågelvägen i Stuvsta (Segersminne) en boende hemma 
som ser gärningsmannen och skrämmer bort honom. Det något 
ovanliga SIGNALEMENTET: Äldre man med grå skäggstubb, grått 
hår, sliten, och hade kryckor (!)  
 
 
Månadens FUNDERING… 
 
I samband med inbrottet på Friskyttevägen i Trångsund så minns 
familjen att de veckan innan inbrottet, blev uppringda av en 
kvinna som lät ganska ung på rösten och som uppgav att de 
skulle gå runt och kolla ventilationen i området. Oklart om detta 
kan ha samband med inbrottet eller inte. Någon som haft besök 
av ventilationsfirma som kan bekräfta?! 
 
 

  



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. ”Hej, dig känner jag 
inte igen – söker du någon?” är en användbar fras. 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 
boende så snart som möjligt! 
 

Nu är det snart 1,5 år sedan jag startade 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. Här läggs även mer fortlöpande upp information om aktuella inbrott. 

I skrivande stund är vi 643 medlemmar i gruppen. (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! 

// 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 / Huddinge”. 
 
 


