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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 
Fortsatt mycket inbrott i november, statistiken för många år tillbaka stämmer 

tyvärr även i år, dvs flest inbrott sker den mörkare årstiden okt-dec främst vad 

gäller villor och radhus. Stuvstas kommundel fortsatt mest drabbad. Vill re-

kommendera alla att gå in på www.samverkanmotbrott.se och se de filmer som 

finns där med tips och råd gällande lås på dörrar och fönster mm. Mycket in-

formativt och bra förebyggande tips! Filmerna finns på flera olika språk. 

Följande områden har drabbats i november: 
FULLERSTA: Vistavägen 

STUVSTA: Söderåkersv, Långkärrsv (försök), Observationsv (försök), Hjortv, 

Stensängsv (försök), Solfagrav, Åkersbergsv, Jättegrytsv, Gumsv, 

Hagvretsstigen (försök), Drevkarlsv, Västerstigen.  

SKOGSÄNGSV/MILSTEN: Stambanev, Staffansv (2 hus samma dag) 

HÖRNINGSNÄS: Törnvägen 

TRÅNGSUND: Edbovägen 

SKOGÅS: Melodiv (2 lgnh i samma port olika dagar), Kullstigen (villa/radhus). 

VÅRBY: Botkyrkavägen (2 lgnh i olika portar), Vårby allé 

SEGELTORP: Hagv (3 gripna), Trastv (försök), Skrakv. 

VISÄTTRA: Mangårdsvägen 

GLÖMSTA: Sigvardsv, Margaretav, Ingrids väg (försök), Lillerudsv (försök) 

SOLGÅRD: Venusv, Prippsv 

 

FRITIDSHUS: Lövstastigen (Glömsta) 

 

SAMMANFATTNING NOVEMBER 

26 fullbordade inbrott varav 6 i lägenheter och resten i villa/radhus, 8 försök 

samtliga i villa/radhus. Totalt 34 anmälningar. Samt en anmälan gällande 

inbrott i fritidshus. Samma period förra året inkom 28 anmälningar varav 20 

fullbordade inbrott. 

 

 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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Faktaansvarig:  

 

 

FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?! 

På Hagvägen i Segeltorp var det en granne som den 9/11 såg att det var 

pågående inbrott hos grannen och direkt larmade polisen som kom dit och grep 

två tjuvar inne i huset samt den tredje genom spårning med hund strax utanför. 

(Lite ”festligt”att tjuvarna drack champagne inne i huset när polis kom och grep 

dem :-, man kanske inte ska fira för tidigt…). Vid första inbrottet på 

Melodivägen i Skogås sågs 4 män i 20-25 årsåldern lämna porten och hoppa in i 

en vit bil, ev Honda eller Mitsubishi. Regnr började på bokstaven L. 

I Glömsta har boende reagerat på en bil i samband med inbrotten, som ev 

verkade reka i området, regnr börjar på bokstäverna RNM som leder till en grön 

Mercedes Benz -00. 

 

Totalt i hela Sthlms län 797 anmälningar gällande inbrott och försök till inbrott 

i bostäder för november, varav 97 gäller Södertörn. Av dessa är alltså 34 i 

Huddinge. I länet totalt 22 misstänkta personer inskrivna i 36 olika ärenden.  

 

NÄR? 

18 anmälningar gäller dagtid, 4 kvällstid, 2 nattetid och 10 okänd tidpunkt på 

dygnet eftersom bostäderna varit obevakade under ett eller flera dygn. 

 

HUR? 

Som vanligt flest fönster utsatta och därefter är det altan- / balkongdörrar som 

verkar vara lättaste ingångsvägen för tjuven. Denna månad flera utlyfta 

fönsterkassetter efter att tjuven har bänt loss listerna på utsidan. Detta går enkelt 

att förhindra genom att skruva sk envägsskruvar på några ställen i listerna, så att 

dessa ej går att bryta loss lika enkelt! 

 

LARM 

Endast 5 av de fastigheter med fullbordade brott, hade larm och 1 av försöken 

var i hus med larm. Ett larm var inte aktiverat vid tillfället övriga har utlöst och 

i två av fallen är de kopplade till larmbolag som kommit ut, samt att från ett 

tillfälle finns kamerabilder med foton. 

 

GODS 
Smycken, kontanter och bärbara datorer (inkl Ipads, laptops, pekdatorer) som 

mest har stulits. Även mycket kameror samt en del jackor. Pass och ID-kort är 

eftertraktade värdehandlingar som också har stulits. 
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Faktaansvarig:  

 

 

 
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, ”dumpade” skrotbilar, 

nedskräpning eller träd som fallit över vägen. 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se

