GRANNSAMVERKAN • SEPTEMBER 2015
Brottsförebyggare Anna Schelin

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!
Nu går vi mot höst och normalt sett sker det tyvärr en ökning av inbrotten under
de mörka höstmånaderna. Bra om vi gör en gemensam upprustning av grannsamverkan som helhet. Se över att ni har fräscha klisterdekaler och skyltar samt
en uppdaterad kontaktlista så att ni grannar kan nå varandra vid behov! Saknar
Du en kontaktlista till dina grannar så prata med din kontaktperson och hjälps åt
att få till en sådan! Se över lås och fönsterhakar, lister på fönsterkassetter, upphängningsanordning för stegar mm. Prata med varandra och ring polisen om ni
misstänker pågående brott eller rekognosering för brott!

Följande områden har drabbats i augusti:
SKOGSÄNG: Stambanevägen
STUVSTA: Lavspinnarv, Söderåkersv (försök), Huddingevägen.
ÅDRAN: Öranvägen, samt ett fritidshus på Ådravägen.
TRÅNGSUND: Branta Backen
SKOGÅS: Sopranvägen (försök)
LÄNNA: Centrumvägen, Smedjevägen, Fjädervägen
VÅRBY: Bäckgårdsvägen (försök), Lysbojsvägen (försök)
SEGELTORP: Juringe allé (försök), Kapellv, Sätthammarv (försök), Skördev,
G:a Södertäljev (försök)
FLEMINGSBERG: Kittelvägen (Kästa)
VISÄTTRA: Visättravägen, Mangårdsvägen

SAMMANFATTNING AUGUSTI
13 fullbordade inbrott varav 11 är i villa/radhus och 2 lägenheter, 7 försök
varav 6 i villa/radhus och 1 i lägenhet. Totalt 20 anmälningar. Samt en anmälan
gällande fullbordat inbrott i fritidshus (troligen skett i juli men upptäckt och
anmält i aug)
Samma period förra året inkom 24 anmälningar varav 15 fullbordade inbrott.
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FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?!
Totalt i hela Sthlms län 637 anmälningar gällande inbrott och försök till inbrott
i bostäder för augusti, varav 77 gäller Södertörn. Av dessa är 20 i Huddinge. I
länet totalt 23 misstänkta personer i 20 olika ärenden. Inte i något av Huddinges
ärenden finns i nuläget misstänkta inskrivna, men en del undersökta spår
inväntar analys-svar som ev kan ge något, tex fingeravtryck.
På Lysbojsvägen i Vårby sågs en man 18-25 år med mörkt hår, smal
kroppsbyggnad och iklädd en gul huvtröja springa från platsen när den boende
var hemma och vaknade av inbrottsförsöket. På G:a Södertäljevägen i Segeltorp
så observerades 3 män i 30-årsåldern som lämnade i en mörkgrå VW Golf av
nyare modell. De boende var hemma och såg gärningsmännen försöka bryta
upp sidodörren till deras garage.
NÄR?
5 anmälningar gäller dagtid, 1 kvällstid, 6 nattetid och 8 okänd tidpunkt på
dygnet eftersom bostäderna varit obevakade under flera dygn.
HUR?
Även denna månad olika tillvägagångssätt, fönster på insynsskyddade baksidor
är generellt det vanligaste. Att krossa och sticka in handen eller att bryta upp
hela karmen. Man har även denna månad tagit sig upp till balkonger och fönster
på övervåningar bl a använt stegar som funnits tillgängliga. Tyvärr även flera
anmälningar gällande att fönster stått öppna och att haspar brutits av och
fönstret kunnat användas som ”gratis” ingångsväg. Även altan- / balkongdörr
som stått på glänt nattetid, där tjuven smugit in och stulit det som varit närmast
tillgängligt fast den boende låg och sov i lägenheten. Viktigt att även tänka på
att OM du har ett garage med genomgång till bostadshuset, så bör garagedörrar
ha samma låsstandard som husets entrédörrar. (Kolla vad som gäller med ditt
försäkringsbolag så att din försäkring täcker ev sådana incidenter!)
LARM
5 av de drabbade husen var försedda med larm.Vid ett tillfälle tog man sig in i
det enda olarmade sovrummet, ett annat den olarmade övervåningen med hjälp
av stege. I ett fall så är väktarna på plats efter ca 15 minuter, men ingen kvar. I
ett fall har tjuvarna knappt fått med sig något gods, troligen stressade av larmet
som utlöste.
GODS
Liksom förra månaden så saknar flera anmälningar uppgifter om stulet gods, det
är dock fortf vanligast med smycken, kontanter samt laptops. En del klockor
samt verktyg. Två kassaskåp har försökt brytas loss och upp.

Faktaansvarig:
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HUR KONTAKTA POLISEN!?!
Ring 114 14 (säg tips) om det är något som har hänt och som ni i efterhand
kommer på att ni vill tipsa polisen om, då blir ni kopplade till en tipsmottagare
som skriver ner det ni säger och förmedlar via mail internt inom vår
organisation till de som kan vara berörda av tipset.
Eller maila in tipset till: registrator.stockholm@polisen.se
Ring 114 14 och be att få bli kopplad till sambandscentralen (polisradion) ifall
det är något som pågår just nu och som en polisbil kan ha möjlighet att kolla
upp direkt. Tex några som ni tror rekar för brott i ert område.
Ring 112 om det gäller ett pågående (eller nära förestående) brott!

Felanmälan Huddinge kommun 08-535 301 00
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden
där Huddinge kommun är väghållare eller markägare. Det kan gälla till exempel
trasig gatubelysning, hål i körbanan, oplogade och osandade vägar och
gångbanor. Det kan också gälla felparkerade bilar, nedskräpning eller träd som
fallit över vägen, till exempel i våra naturreservat.

Faktaansvarig:

