Grannsamverkan maj 2015
Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!
Det stora problemet som många rapporterar just nu är alla dessa ambulerande hantverkare som finns i våra
områden. Tror och hoppas att alla ni vet att ni INTE ska anlita dem och vänligt men bestämt säga nej och be dem
gå därifrån om de står på er tomt. Hjälp till att förmedla detta till alla ni känner, speciellt äldre som de verkar rikta
in sig lite extra på. Stöd o hjälp varandra! Det man kan anmäla är om ni känner er ofredade, hotade eller om de
vägrar lämna er tomt på uppmaning (då räknas det som hemfridsbrott) för pågående brott gäller att ni ringer 112!
I övrigt är det bra att sprida till sina grannar och via FB-gruppen, om man ser dem i sitt eget område och uppmana
alla att säga nej, så kommer de kanske inte tillbaka lika frekvent.
Följande områden har drabbats (anmäln inskrivna april):
Sjödalen/Hörningsnäs: Dalgångsslingan, Fornborgsv
(försök från våren-14, anmält nu)
Skogsäng-Milsten: Frösövägen 2…
Segeltorp: Mälarvägen, Väpnarevägen, Skördevägen

Trångsund: G:a Nynäsvägen, Tjäderstigen, Tornslingan
Länna: Kärrstigen (känd gm), Sjöviksvägen.
Snättringe: Bergmarksvägen (två olika adresser)
Vårby: Bäckgårdsv

Masmo: Varvsvägen
Flemingsberg: Diagnosv (tre lgnh), Spiskroksv (Kästa)

Sammanfattning april i Huddinge:
19 anmälningar gällande bostadsinbrott, varav 6 st
gäller försök, 1 fullbordad är en känd gärningsperson
och någon form av fejd. 5 anmälningar gäller brott
mot lägenheter (1 fullbordad, 4 försök). Det är 12
fullbordade brott i villa/radhus. Försöket på
Fornborgsvägen inträffade jan-april 2014(!)

Tre inbrott i fritidshus (Ekedal, Enbackav, G:a Sthlmsv)
I maj 2014 var det 26 anmälningar i bostäder, varav 23
fullbordade inbrott.
Finns några misstänkta?!
3 personer gripna för försök till inbrottet på G:a
Nynäsvägen i Trångsund (kan ev misstänkas för fler i
området). 1 gripen för inbrottet på Kärrstigen i Länna.
Totalt i hela länet finns 24 misstänkta personer
inskrivna i total 17 olika ärenden gällande
bostadsinbrott.

Tips mm maj 2015
MÅNADENS INBROTT HADE KANSKE KUNNAT UNDVIKAS OM…
• Man bytt lås i sin dörr efter att nycklar blivit stulna några
dagar tidigare (kvarglömda i låset)
• Om man haft lås på sina fönster alternativt skruvat igen dem
med envägsskruv – tex källarfönster som aldrig öppnas.
• Om man haft sin ytterdörr låst på så vis att den inte går att
öppna inifrån för tjuvarna som krossat en ruta intill.
• Om man inte lämnat ett vädringsfönster öppet när man åkte
hemifrån.
• Om man inte lämnat hemmet med en altandörr olåst.

Grannstöd Huddinge
Föreningen har i veckan fått ett nytt uppdrag, och det är att de
kan hjälpa till och åka på hembesök till dem som drabbats av
inbrott för att prata om det som hänt och komma med tips och
råd gällande hur ni kan förebygga inbrott. 13 av föreningens
förare gick vidareutbildning inom ämnet i veckan.
Polisens volontärer kommer att hjälpa till att ringa dem som
drabbats för att prata stöd till brottsdrabbade och fråga om man
vill ha besök av grannstödsbilen. Vill ni veta mer om detta så hör
av er till Anna S på lokalpolisen Huddinge!

Man hade också kunnat försvåra för tjuvarna genom att:
• Ha låst sin altandörr inifrån så att tjuvarna inte hade kunnat
gå ut den vägen – utan fått klättra ut genom det krossade
fönstret som var ingångsväg.
• Förstärka sina fönster med polykarbonat (okrossbar plast), se
mer info om detta på TV3 Play, Stoppa Tjuven, tror det var
avsnitt 4, 5 februari som visade det. Du kan också prata med
en glasmästare för att få veta mer!
• Märka dina saker med MärkDNA och sätta klisterdekaler vid
dörrarna som informerar om detta, så att din bostad blir
mindre attraktiv för tjuven!

Är DU intresserad av att veta mer om Grannstöd Huddinge eller
prova på vad verksamheten innebär?!

OM ni har tips att lämna till polisen om ni tex misstänker rekning
för inbrott så ringer ni 114 14
Eller mailar till: registrator.stockholm@polisen.se Skicka inte tips
till någon polis personliga mailadress, då ingen annan läser dem
om just den polisen inte är på plats av ngn anledning.

Hör då av dig till föreningens kontaktpersoner.
Ordf Thomas Hanbo om du är intresserad av att köra främst i den
östra delen av kommunen (Skogås, Trångsund, Länna med
omnejd) telefon: 073-325 77 27, thomas.hanbo@telia.com eller
Kassör Leif Rundström om du är intresserad av att köra i övriga
delar av kommunen, Telefon: 073-368 80 34, leif@rundstrom.se
Ni som vill bli medlemmar, eller kanske som grupp bidra
ekonomiskt till föreningens verksamhet, se mer information på
www.grannstodhuddinge.se

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 drygt 2 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 tips.
I skrivande stund är vi drygt 1000 medlemmar i gruppen. Vill poängtera att gruppen är till för att dryfta det mesta som har med
grannsamverkan och att förebygga inbrott att göra – håll alltid en god ton mot varandra och respektera att alla inte tänker och
tycker lika i alla frågor!
För att komma med i gruppen; sök upp ”grannsamverkan Huddinge” på Facebook och ansök om att bli medlem samt skicka ett
mail till mig gällande vem som är din kontaktperson (den som du får GSV-info ifrån), 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. Anna.schelin@polisen.se

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? registrator.stockholm@polisen.se
OBS! Ny mailadress från 1 januari 2015!!!
Skriv i ärenderutan, tex ”tips Södertörn / Huddinge”.

