GRANNSAMVERKAN • NOVEMBER 2015
Kommunpolis Anna Schelin

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun!
Oktober var en sorglig månad ur inbrottssynpunkt. Även denna månad har
Stuvstas kommundel drabbats hårt.

Följande områden har drabbats i oktober:
FULLERSTA: Torsv (försök), Högsätersv, Videv (försök)
STUVSTA: Dalkarlsv (försök), Sofiebergsv (2 st varav 1 försök),
Segersminnev (4 st, varav 3 försök), Tallhedsvägen, Västergårdsv,
Svensborgsv, Stensängsv, Bondgårdsv, Svedjev, Mårdv.
SKOGSÄNGSV/MILSTEN: Storskiftesv (2 st), Stambanev, Korkskurven,
Vattentornsv, Staffansv.
BALINGSNÄS: Trollskogsv
ÅDRAN: Årtorpsv
TRÅNGSUND: Björkallén (2 st), Trångsundsv, Solviksstrand
SKOGÅS: Rondov (försök, 2 gripna men senare avskrivet då de visade sig vara
kompisar till lghinnehavaren och inte hade uppsåt att stjäla ngt),
Melodivägen
LÄNNA: Backåsvägen, Timmervägen
VÅRBY: Bäckgårdsv. (2st i samma port)
SEGELTORP: Malmvägen, Kapellvägen
FLEMINGSBERG: Terapivägen (försök)
VISÄTTRA: Mangårdsvägen
FRITIDSHUS: Snöbärsstigen i St Mellansjö (20/7-2/10), G:a Sthlmsv i Masmo
(försök 23/8-4/10), Sjöviksv i Skogås (2-23/10)

SAMMANFATTNING OKTOBER
29 fullbordade inbrott varav 4 i lägenhet och resten i villa/radhus, 10 försök
varav 9 i villa/radhus (1 dock helt avskriven) och 1 i lägenhet. Totalt 39
anmälningar. Samt tre anmälningar gällande inbrott/inbrottsförsök i fritidshus.
Samma period förra året inkom 18 anmälningar varav 14 fullbordade inbrott.
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FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?!
I ett ärende (Björkallén) har en person gripits tack vare larm så vi snabbt fick
dit hundspårning och en person kunde gripas en liten bit från platsen.
På Rondovägen ringde ett vittne som såg två personer klättra in i en
radhuslägenhet och två personer greps på plats (dock senare avskrivet ärende).
I tre fall har de boende varit hemma eller kommit hem och stört tjuvarna som
snabbt lämnat. En person gripen av polis i sin bil och rapporterad för bl a
förberedelse till stöld (bla brytverktyg i bilen).
Totalt i hela Sthlms län 712 anmälningar gällande inbrott och försök till inbrott
i bostäder för oktober, varav 96 gäller Södertörn. Av dessa är alltså 39 i
Huddinge. I länet totalt 22 misstänkta personer inskrivna i 34 olika ärenden.
NÄR?
18 anmälningar gäller dagtid, 9 kvällstid, 1 nattetid och 11 okänd tidpunkt på
dygnet eftersom bostäderna varit obevakade under ett eller flera dygn.
HUR?
Många krossade fönster, det står inte alltid så utförligt i anmälan exakt hur det
har gått till, men normalt innebär ett krossat fönster att gärningsmannen sen
sträcker in armen och låser upp eller öppnar hakar. Har man låst sina fönster
och altandörrar (utan att lämna nyckeln i) så försvårar man denna typ av inbrott.
Även många utlyfta fönster, där man bänt loss listerna och sedan kunnat lyfta ut
hela fönsterkassetten. Detta kan förebyggas genom att skruva fast listerna med
sk envägsskruv eller limma fast fönsterkassetten alt använda silikon i skarven
(kontakta en glasmästare/fönsterspecialist för att konsultera vad som passar bäst
i din bostad!) Även flera källarfönster/badrumsfönster som är uppbrutna – där
har jag en känsla av att det är fönster som man själv ändå aldrig brukar öppna
och rekommenderar därför att man skruvar igen den typen av fönster med ett
par skruvar inifrån, för att försvåra!
LARM
Hela 12 fastigheter som drabbats trots larm. Dock har 5 stannat vid försök,
troligen pga att larmet har utlöst. Ett larm ledde till polishund till platsen –
spårning och en man gripen, en bostad endast larmad nedervåning och
inbrottstjuvarna har tagit sig in och endast varit på övervåningen, 2 larm har
inte löst ut av okänd anledning, övriga okänt.
GODS
Smycken, kontanter och bärbara datorer (inkl Ipads, laptops, pekdatorer) som
mest har stulits. Även en del jackor, skor, alkohol parfymer och väskor.

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 (brevlådan avläses
vardagar kontorstid, övrig tid ring för att få kontakt med polisen!)
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:

