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Brottsförebyggare Anna Schelin

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!
Testar denna månad nytt upplägg för mina utskick, så får vi se vad det blir framöver. Kom gärna
med synpunkter och idéer om det är något ni saknar! Allt kanske inte går att tillgodose, men
säkert en del önskemål.

Hoppas annars ni alla njuter av sommaren som äntligen har kommit. Tyvärr har det även fört
med sig en annan typ av ”inbrott”. Nämligen att tjuvarna väljer att ta sig in fast ni är hemma.
Lämnar man dörrar/fönster öppna och utan uppsikt så är det tyvärr så att tillfället ibland gör att
tjuven slår till hos just dig. Är man själv på framsida/baksida / övervåning så rekommenderas att
man har låst och stängt på den del av huset där man inte har koll.

Följande områden har drabbats i juni:
SKOGÅS:

Centrumvägen, Säterbacken (ev skadegörelse – krossat fönster obebodd lgnh),
Kullstigen, Storvretsvägen.

TRÅNGSUND: Drottningvägen (2 gripna), Schottisvägen (försök - 3 misstänkta lämnar när
larmet går, iakttagna av grannar), Korpstigen.
VÅRBY:

Mogårdsvägen (försökt bryta ytterdörr, boende hemma och den misst. springer)

SEGELTORP: Värnstigen (försök – brytskador balkongdörr)
FLEMINGSBERG: Terapivägen
KÄSTA:

Spiskroksvägen

FULLERSTA:

Stambanevägen (försök, boende hemma och avbryter), Mellanvägen, Bykrogsv,
Backv, Videv.

SKOGSÄNG/MILSTEN: Staffansv, Ängsv (försök via garage för andra gången, även i maj)
BALINGSNÄS: Kalkvägen
HÖRNINGSNÄS: Trehörningsvägen
STUVSTA:

Långkärrsv (försök –brytskador ytterdörr), Mellanskogsv, Västergårdsv.

SAMMANFATTNING JUNI
16 fullbordade inbrott varav 12 är i villa/radhus och 4 lägenheter, 6 försök (och 1 skadegörelse?).
Samma period förra året inkom 11 anmälningar varav 6 fullbordade inbrott.
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FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA?!
Två gärningsmän gripna för inbrottet på Drottningvägen i Trångsund –
utredningen pågår.
Två gripna för inbrottet på Videvägen i Fullersta – utredningen pågår.
Många alerta grannar och boenden har gjort iakttagelser och skrämt iväg tjuvar
denna månad, vilket garanterat minskat antalet fullbordade inbrott, samt att
larm på husen har gjort nytta i några fall där tjuvarna lämnat när larmet gått.
Signalement i samtliga fall är rätt så vaga och inte så mycket att gå ut med mer
än att det är män i 20-30 årsåldern i samtliga fall. En mörk van med öppet flak
kan troligen sättas i samband med inbrottet på Schottisvägen.
En personbil av mindre kombimodell grå/blå till färgen, kan ev sättas i
samband med inbrottet på Kalkvägen.
NÄR?
Jämnt fördelat över dygnet, med 7 anmälningar gällande dagtid, 5 kvällstid, 5
nattetid och 6 okänd tidpunkt på dygnet eftersom bostäderna varit obevakade
under flera dygn.
HUR?
Vid två tillfällen har tjuvarna tagit sig in genom öppna dörrar/fönster och
fullbordat stölden genom att få med sig gods.
Vid tre tillfällen har de lyckats ta sig in genom fönster/balkongdörrar på
övervåningar med hjälp
av stegar från den drabbade eller från den drabbades granne.
I övrigt hyfsat jämnt fördelat mellan uppbrutna ytterdörrar, altan-/balkongdörrar
samt uppbrutna fönster alternativt att man krossat ett hål i fönstret och kunnat
sticka in handen och öppna det olåsta fönstret/altandörren.
LARM
Två av de drabbade bostäderna hade larm, det ena ledde till att tjuvarna
lämnade utan att ta sig ända in, det andra ledde till att tjuvarna snabbt kunde
gripas efter hundspårning.
GODS
Flera Ipads/läsplattor och bärbara datorer (MacBook) stulna denna månad,
samt som vanligt smycken och kontanter (Ha inte mer än de 2500 kr som de
flesta försäkringsbolag ersätter hemma!!!) Även Playstation, klockor,
gräsklippare och häcksax har stulits, samt en del skor och jackor. De som blivit
bestulna fast de har varit hemma har även blivit av med plånböcker,
mobiltelefoner och länsade handväskor…

VIKTIGT!
Att ni verkligen meddelar era grannar när ni reser bort, så att någon ser
till ert hus lite extra – ta för vana att prata med någon innan ni reser iväg,
även om ni inte behöver hjälp med post, vattning eller annat!
Faktaansvarig:
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