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Kommunpolis Anna Schelin 
 

 

Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! 
Hej och välkomna till ett nytt år med grannsamverkan, känns lite ovant att 

skriva 2016 men snart har man vant sig vid det också. Som det ser ut hittills så 

har nyårshelgen avlöpt relativt lugnt i Huddinge vad gäller anmälda inbrott, 

julhelgen lite värre. 11 inbrott anmäldes 23-26 dec, ett den 29 dec, därefter inga 

fler anmälda i dec. Ett inbrott anmält 5/1 men det hade troligen skett på julafton 

då larmet i huset hade gått då. Nästan hälften så många inbrott som förra året 

vilket förstås känns bra, även om det för alla som drabbats är ett för mycket. 

Följande områden har drabbats i december: 
FULLERSTA: Mellanvägen 

STUVSTA: Stensängsv, Norrgårds, Söderåkersv, Ågestav, Vinterv, Mårdvägen 

SKOGSÄNG/MILSTEN: Staffansv, Granitv, Byalagsv, Gråbergsv,Åldermansv 

SJÖDALEN: Domarv (försök), Rådsvägen 

TRÅNGSUND: Pärlfiskarvägen, Friskyttevägen (anmält 5/1) 

SKOGÅS: Sopranvägen 

VÅRBY: Lammholmsbacken (två inbrott i samma port och på samma våning) 

SEGELTORP: Fogdevägen, Skansbergsv, G:a Södertäljevägen 

KÄSTA: Trågstigen  

FLEMINGSBERG: Terapiv 14 (försök), Terapiv 16 (två inbrott i samma port) 

VISÄTTRA: Mangårdsvägen 

 

FRITIDSHUS: Granbyvägen (Lissma), dessutom en stöld i ett olåst fritidshus i 

Gladö Kvarn. 

 

SAMMANFATTNING DECEMBER 

25 fullbordade inbrott varav 6 i lägenheter och resten i villa/radhus, 2 försök 

båda i lägenheter. Totalt 27 anmälningar. Samt en anmälan gällande inbrott i 

fritidshus. Samma period förra året inkom 49 anmälningar varav 38 fullbordade 

inbrott. 
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Faktaansvarig:  

 

 

NÄR? 

9 anmälningar gäller dagtid, 6 kvällstid, 1 nattetid och 11 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 även flera uppbrutna 

ytterdörrar. Anmärkningsvärt är att vid många av inbrotten denna månad (8st) 

så har tjuven tagit sig in på övervåning alterntivt högt belägna fönster med hjälp 

av stege och i ett fall genom att klättra på ett bord. Det är hög tid att låsa fast / 

låsa in sin stege om den står framme! 

 

LARM 

Fem av fastigheterna med fullbordade brott, hade larm. Ett av larmen har inte  

utlöst eftersom tjuven höll sig på övervåningen som var olarmad. Ett larm har 

delvist utlöst - gärningsmännen har bara fått med sig gods från ett olarmat 

sovrum, när de lämnade det rummet gick larmet i övriga huset.  Vid ett tillfälle 

rings grannar upp efter larmet och springer ut men tjuvarna har hunnit fullborda 

brottet och lämna. Från ett tillfälle finns kamerabilder med foton. 

 

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

mest stulits. Även vid ett tillfälle helt nya inplastade möbler, alholhol samt en 

del inslagna julklappar. Även flera mobiltelefoner samt parfymer och dyrare 

mattor. 

 
FINNS NÅGRA MISSTÄNKTA / IAKTTAGELSER?!  

Få iakttagelser denna månad. 

På Skansbergsvägen (15/12) hör grannar glaskross, de går dit samt ringer polis. 

Spårning med hund leder tyvärr bara till parkeringsplatsen. 

 

LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 810 inbrott/försök till inbrott i bostäder. 

I 32 av ärendena finns i nuläget misstänkta. Inte några av Huddinges ärenden 

har misstänkta inskrivna i nuläget. 
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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

