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Hej grannsamverkare
En något lugnare månad även om det fortf varit för många inbrott i våra
bostäder. Det som också kan skönjas är att det är dags för
sommardäckssäsongen och då sker en del stölder av däck. Kolla till era
garage och förråd och förvara om möjligt sommardäcken inlåsta. Kom
ihåg att ni behövs i era områden – det är ni som ser och hör om något
avvikande inträffar – och ring 112 direkt om ni ser pågående brott,
husägaren kan ni ringa i andra hand i sådana lägen!
På sista sidan finner ni en förklaring till hur de olika områdena kommer
att redovisas framöver rent geografiskt.
www.polisen.se
Besök gärna polisens hemsida, nu är den även mobiltelefonanpassad.
Där kan du tex söka information om MärkDNA, göra vissa
polisanmälningar, lämna tips (det går även att bifoga filer med tex foton)
eller boka tid för att göra pass, välkomna in för ett besök!
SAMMANFATTNING gällande anmälningar mars 2018
20 anmälningar gjorda i mars totalt. Inkl fyra inbrott i fritidshus.
Villa/radhus: 14 fullbordade (varav 4 fritidshus), 6 försök. Inga
lägenheter drabbade denna månad. Förra året samma period anmäldes
22 inbrott varav 20 var fullbordade.
NÄR?
5 anmälningar gäller dagtid, 4 kvällstid, 2 nattetid samt 9 okänd tid på
dygnet då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn.
HUR?
Se listan nedan. Av de 20 anmälningarna är det 12 fall där man tagit sig
in genom fönster. I de flesta fall på insynsskyddad baksida. I två fall
utlyfta kassetter i övriga uppbrutna fönsterkarmar eller krossad ruta så
man kunnat sticka in handen och öppna det olåsta fönstret. Se gärna
denna film och vidta, för din bostad, lämpliga åtgärder för att förebygga
ingångsvägen genom fönster!
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/Flerfamiljshus/2_fo
nster_flerfamilj_small.mp4
GODS
Det är alltid främst kontanter och smycken som tjuvarna tar med sig.
Åter igen en bil som stulits med bilnyckel som hittats i hallen. Förvara ej
nycklar till bilar och hus lätt tillgängliga för ev tjuvar. Inte heller
reservnycklar till bostaden om ni vill slippa byta alla lås!
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LARM
Av de 20 anmälningarna har 2 uppgivit att de har larm installerat. I ett av
fallen har det stannat vid försök, troligen tack vare larmet.
LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 527 inbrott i bostäder, varav 388
är inskrivna som fullbordade. I 24 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (Ca 28 olika personer), tyvärr inga misstänkta i Huddinges
ärenden i nuläget. (I mars förra året var det 621 anmälda brott i länet,
varav 484 fullbordade inbrott)
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!)
Det finns även ett tipsformulär på www.polisen.se
Ring 114 14 och be att få bli kopplad till kommunikationscentralen
(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. Eller
tjuvar som springer från ett nyupptäckt inbrott!

Felanmälan Huddinge kommun
08-535 301 00, https://www.huddinge.se/stadsplanering-ochtrafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/ ELLER
ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna
områden.

Faktaansvarig:
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DRABBADE GATOR/OMRÅDEN
Område
Fullersta
Stenmovägen

Lgnh

Vill/radh
X

Datum
9/3 kl
15.0518.55
9/3 kl
19.10-20

Norrbyvägen
SIGN: 2 killar ca 20 år,
180 cm, smala. Vinterjackor med päls, mörka
skor o kläder.
Mellanösternutseende.
Lundavägen

X

X

12-15/3

Sjödalen
Kvarnbergsvägen

X

10-11/3

Hedenhösvägen
SIGN: Tre personer 2530 år. En lite kraftigare
med östeuropeiskt
utseende. Åkte ev i en
nyare vit Mercedes.
Stuvsta
Observationsvägen
Björkängsvägen

X

13/3 kl
14.2014.27

X

6/3 kl 816.30
25/2-4/3

Segeltorp
G:a Kyrkvägen

X

Faktaansvarig:

X

14/3 kl
00.35- kl
00.40

Tillvägagångssätt
Uppbrutet fönster på
baksidan av huset.
Även krossad glasruta
Grannar ser två killar
som är i färd med att
bryta upp altandörr på
radhusets baksida.
Sprang när de blev
upptäckta.
Uppbrutet fönster på
insynsskyddad
baksida.
Någon har krossat ett
fönster i villan, men ej
tagit sig in. Okänt vad
som avbryter försöket.
Uppbruten altandörr.
Larm om pågående
brott, dock inga
gärningsmän kvar.
Hundsök utan
resultat.
Uppbrutet fönster intill
yttertrappan.
Brytmärken på
altandörr samt spricka
i glaset. Ej tagit sig in,
troligen pga larmet.
Någon klättrar upp på
taket via stege. När
boende tände lampa
och hund började
skälla så klättrade
personen ner och
sprang iväg.

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej
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Område
Flemingsberg
Kästadalsvägen

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

X

1/8 20171/4 2018

Ett uppbrutet fönster
på baksidan upptäcks
av granne. Den
boende bortrest på
lång tid.
Villa under
uppbyggnad. Krossat
fönster till altandörr
och kunnat sträcka in
handen och öppna.
Granne hört två
smällar under natten
och upptäckte inbrottet
dagen efter. Bla
verktyg märkta AJ,
stulna.
Uppbrutet fönster till
altandörr. Bla har man
stulit bilnyckel och
bilen som stod på
uppfarten. Bilen
anträffas 8/3 i Fittja
Centrum, där den stått
sedan 5/3 enl P-bot.
Krossat fönster till
vardagsrum. Kunnat
sticka in handen och
öppna. Även kunnat
öppna ytterdörren inifrån vilket är trolig utgångsväg.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Uppbrutet fönster intill
altandörr. Även
brytskador på fönster
vid entrédörren –
fönsterglaset har gått
sönder.
Uppbrutet fönster.
Ev fyra inbrott på
samma gata, i
fritidshus.

Ja, men
inget gods
av värde
fanns att ta
i stugan.

Nej

Ja

Nej

Glömsta
Sibyllavägen
X

3-4/3,
Troligen kl
01.15.

Gustav Adolfsvägen

X

4/3 kl 1421

Lövstastigen

X

7/3 kl 1021.15

Lövstastigen (fritidshus)

X

6-9/3

Lövstastigen (fritidshus)
Ev har även grannen
intill haft ett inbrott men
ej anmält ännu.

X

3-10/3

(fritidshus, men som
används mer som permanentboende)

Faktaansvarig:
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Område

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

X

- 28/2
(men anmält 1/3)

Man har skruvat bort
Ja
gångjärnen från källardörrens lås och tagit
sig in den vägen.

Nej

Skogås
Mörtviksvägen

X

12/3 kl
22.00

Nej

Nej

Romansvägen

X

13/3 kl 1316.30

En man ställer upp en
stege mot husväggen
vid fönstret. En
boende som var
hemma hörde en duns
och såg mannen,
frågade vad han höll
på med. Då klättrade
han ner och lämnade
tomten springande.
Uppbrutet fönster på
radhusets baksida.
Hela fönstret har lossnat på gångjärnssidan
och ligger inne i huset.

Ja

Nej

Tenorvägen

X

Sopranvägen

X

27/3-28/3
kl 17.15
29/3 kl 1419.10

Rapsodivägen

X

Länna
Karlsborgsleden

Lgnh

(fritidshus)

31/3 kl 2121.23

Bild från uppbruten
altandörr Hedenhösvägen
Faktaansvarig:

Fullbordat

Fönsterkassetten
Ja
utlyft.
Fönster uppbrutet på
Ja
radhusets baksida vid
gångstig och
skogsdunge.
Ett vittne ser hur några Nej
personer bryter upp ett
fönster till huset som
står tillfälligt tomt.
Filmar händelsen.
Ringer husägarens
son och berättar vad
som hänt, sonen
polisanmäler dagen
efter.

Larm

Nej
Nej

Nej
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Mars 2018
Skogås och Glömsta, 5 inbrottsanmälningar vardera.
Fullersta 3 inbrottsanmälningar.
Sjödalen och Stuvsta, 2 anmälningar.
Flemingsberg, Länna, Segeltorp, 1 anmälan vardera.

Kom ihåg!
Ring polisen direkt om ni upptäcker inbrott – i normalfallet kommer polis
till platsen för teknisk undersökning inom 48 timmar, även om själva
anmälan tas upp per telefon (om det inte är pågående brott, då tas
anmälan upp på plats). Ju snabbare vi får kännedom om brottet desto
snabbare kan vi komma och säkra eventuella spår. STÄDA EJ innan ni
pratat med polis!

OBS! Att denna sammanställning enbart innehåller statistik gällande
inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha varit andra brott i era områden.
Därför är det extra viktigt att ni håller er grannsamverkan vid liv och själva
informerar varandra om det sker brott i området, så att alla kan vara extra
uppmärksamma.
En informationskanal mellan grannarna är ytterst viktig att upprätthålla.
Har ni inte ngn uppdaterad kontaktlista i ert område så är det viktigt att
skapa en. Det finns numer även olika appar att använda för ändamålet
(tex Trygve och Coyard), om de flesta i gruppen använder sig av sk
https://karta.huddinge.se/huddinge/Search.html#main=ctx:webbkarta;&LayerS
Smartphones.
witcher=active:true;layers:kommundelar_2018;&Search=selecteecdLayer:;selec
Annars är det vanligaste att man har en mail-lista, hemsida eller en sluten
tedLocation:;&SearchResult=active:false;&BaseLayer=active:oversikt;&Map=l
grupp på Facebook för att hålla kontakten i gruppen.
at:6566339.24;lon:151349.024;zoom:2;&Standard=selectedTab:0;&

Faktaansvarig:
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OMRÅDESINDELNING, BROTTSREDOVISNING

I ett försök att anpassa min redovisning av bostadsinbrotten till kommunens nya
16 kommundelar (se kartan) men ändå med möjlighet att söka i polisens
system, så kommer jag redovisa enligt följande 13 områden:
Segeltorp
Vårby (inkl Masmo)
Glömsta (inkl Loviseberg som inte har så många bostäder ännu, men exkl
Vistaberg)
Fullersta (inkl Vistaberg som enligt ny kommunindelning annars hör till
Glömsta)
Snättringe (Här ingår Skogsäng/Milsten samt Utsälje och Snättringe gård)
Stuvsta (inkl Högmora som egentligen nu är en egen kommundel)
Ågesta-Vidja (inkl Stora Mellansjö som enligt ny kommunindelning annars hör
till Högmora)
Flemingsberg (inkl Visättra)
Sjödalen (Här ingår nu även Kvarnberget som tidigare tillhörde Stuvsta)
Gladö-Lissma (Här ingår även Ådran som blivit lite avklippt på kartbilden)
Länna, Skogås, Trångsund
Om du vill se indelningen tydligare och zooma in för att se ditt eget område på
kommundelskartan så kan ni följa denna länk:
https://karta.huddinge.se/huddinge/Search.html#main=ctx:webbkarta;&LayerS
witcher=active:true;layers:kommundelar_2018;&Search=selecteecdLayer:;selec
tedLocation:;&SearchResult=active:false;&BaseLayer=active:oversikt;&Map=l
at:6566339.24;lon:151349.024;zoom:2;&Standard=selectedTab:0;&
Faktaansvarig:

