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Hej grannsamverkare
Vill tacka alla er som reagerar, larmar och ser till att flera inbrott stannar
vid försök! Tyvärr dock fortfarande alldeles för många inbrott med lång
brottstid, kom ihåg att alltid be ngn granne eller bekant att se efter huset
om ni är borta flera dagar!
Extra tråkigt att se att det är flera kontaktpersoner för grannsamverkan
som själva drabbats denna månad, trots bra lås, larm och kameror har
tjuvarna tagit sig in, dock ett som stannat vid försök tack vare larmet.
Det är fönstren som är den svagaste länken och jag ber er åter igen att
se över era fönster, speciellt de på insynsskyddade baksidor, och följ de
tips och råd som ges inom konceptet för grannsamverkan!
MärkDNA
Vi rekommenderar starkt att man märker sina värdesaker. Vill du veta
mer om detta, så besök gärna https://polisen.se/Uppsala_lan/Utsatt-forbrott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/Mark-dna/
Ni som köpt MärkDNA men ännu inte registrerat er och börjat använda
den – den gör ingen nytta liggandes i en låda!!!
SAMMANFATTNING gällande anmälningar jan 2018
45 anmälningar gjorda i januari totalt. Samt två inbrott i fritidshus
(Glömsta och Gladö).
Villa/radhus: 27 fullbordade, 9 försök. Lägenhet: 7 fullbordade, 2 försök.
Förra året samma period anmäldes 43 inbrott varav 32 var fullbordade.
NÄR?
24 anmälningar gäller dagtid, 6 kvällstid, 4 nattetid samt 11 okänd tid på
dygnet då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn.
HUR?
Se listan nedan som denna gång är i ordning ett område i taget. Som
vanligt fönster på insynsskyddade baksidor som är den svagaste länken
GODS
I övervägande del av inbrotten, är det kontanter och smycken som
tjuvarna får med sig, även dyrbara armbandsur samt en del
kamerautrustning . Även denna månad en stulen bil med hjälp av nyckel
som man hittat i huset. Vill passa på att påminna om att de flesta
försäkringsbolag endast ersätter kontanter till en summa av 2500 kr,
mer bör man alltså inte förvara hemma …
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LARM
Av de 45 anmälningarna har 10 uppgivit att de har larm installerat.
I två av fallen har det stannat vid försök tack vare larmet. I ett fall har
tjuven tagit sig in på olarmad övervåning. I ett fall tar tjuven sig in i det
enda olarmade sovrummet, värt att tänka på att man inte bör förvara
värdesaker i de rum som är olarmade. I tre fall har larmet inte varit
aktiverat vid tidpunkten för inbrottet.
LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 939 inbrott i bostäder, varav 722
är inskrivna som fullbordade. I 25 av ärendena finns i nuläget misstänkta
inskrivna (26 olika personer), varav två misstänkta i Huddinges ärenden
i nuläget, det är dock ett ärende från okt som anmälts nu i januari.
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, www.huddinge.se/felanmälan 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
Skogsäng/Milsten
Stambanevägen

Vill/radh
x

Datum
19/1 kl 1221.20

Häradsvägen

x

24/1 kl
13.15

SIGNALEMENT:
Man 30-40 år, ca 170
cm lång, ljus hy. Klädd i
grå militärjacka, hade
polisonger och
mustasch.
Storskiftesvägen

X

26/1 kl
8.30-20.35

Storskiftesvägen

X

26-27/1

Storskiftesvägen

X

26-27/1

Stambanevägen

X

29/1 kl
14.4514.50

Faktaansvarig:

Lgnh

Tillvägagångssätt
Uppbrutet fönster på
husets baksida.
Fönsterhakarna har
dragits loss från
karmen.
Boende som är
hemma, ser en man
som står vid
altandörren på
baksidan av huset
med en kofot i
handen. Han sprang
när han fick syn på
den boende.
Fönster på
insynsskyddad
baksida. Glaset
krossat upptill och
nedtill så att man
kunnat sticka in
handen och öppna
hakarna. Troligen
samma väg ut, då alla
dörrar var låsta.
Fönster på insynsskyddad baksida har
krossats, man har
kunnat sticka in
handen och öppna till
vädringsläge. Hela
fönsterkassetten utlyft.
Fönster uppbrutet på
insynsskyddad sida av
huset. Fönsterhakarna
brutits av.
Uppbrutet och krossat
fönster insynsskyddad
baksida av huset.

Fullbordat
ja

Larm
Nej

Nej

Okänt

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja
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Område
Fullersta
Midsommarvägen

Vil/radh

Datum
22/12-3/1

Dammvägen

X

7/1 kl
18.20

Hagebyslingan

X

Furuhöjdsvägen

X

20/1 kl
19.30-21/1
kl 02.00
18-22/1

Stambanevägen

X

Starrvägen

X

Blomstergränd

X

Sälgvägen

X

Tomtbergavägen

X

Faktaansvarig:

Lgnh
X

23/1 kl 821
26/1 kl
17.36
26/1 kl
17.30-27/1
kl 00.05
29/1 kl
17.45-20

30/1 kl
16.1516.45

Tillvägagångssätt
Sönderbruten
lägenhetsdörr. Samt
uppbruten altandörr .
Stege rest mot vägg,
fönster krossat
övervåning. Larmet
gått, granne reagerat
och ringt 112 samt
vaktat huset till polis
anlände. Dock ingen
gärningsman kvar.
Uppbruten
balkongdörr på villans
baksida.
Villa under
uppförande. Uppbrutet
badrumsfönster, alla
vitvaror stulna.
Uppbruten bakdörr.

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Lossbrutet fönster på
altandörren.
Uppbruten ytterdörr.

Ja

Ja

Ja

Nej

Man har först brutit
Ja
upp fönster på larmad
undervåning. Sedan
använt stege för att
istället bryta upp
fönster och ta sig in på
olarmad övervåning.
Larmet ej utlöst.
Krossat ett fönster
Ja
kunnat öppna och ta
sig in. Öppnat altandörr inifrån för att enkelt ta sig ut. Även
stulit bil med bilnycklar.

Ja

Nej
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Område

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Blomstergränd

x

30/1 kl
17.40

Nej

Nej

Krokvägen

X

29/1 kl 2230/1 kl
17.30

Boende kommer hem
och möter två män
som springer från
ytterdörren. Brytskador på ytterdörren
men ej hunnit ta sig in.
Fönsterkassett utlyft ur
altandörr på
insynsskyddad
baksida. Även utlyft
kassett till separat
uthyrningsdel i huset.
Lägenhet på entréplan
med balkong ca 2
meter upp. Uppbruten
balkongdörr.
Uppbruten altandörr
på insynsskyddad
baksida. Altandörrens
nedre del bortbruten
så att man har kunnat
krypa in i huset.
Bortbrutna lister från
fönster, hela kassetten
utlyft. Endast ett rum
innanför genomsökt.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja men
ej aktivt
Kamera
filmat.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Sjödalen
Rådsvägen

Lgnh

X

23/1 kl 918.35

Musseronvägen

X

26/1 kl 818

Stuvsta
Sickmundsvägen
SIGN: 2 män 20-25 år,
en med mörka kläder
och en med ljusa.
Teodolitvägen

X

3/1 kl
17.0917.19

x

11/12-6/1

Långkärrsvägen

X

Björkängsvägen
Boende sprang efter 2
pers som slängde
mopeden ca 100 m bort
Granstigen

X

Faktaansvarig:

X

Okänd ingångsväg,
inga brytmärken.
8/1 kl 8.30- Uppbruten
16.30
balkongdörr baksida.
11/1 kl
Personer gått in i olåst
14.55
villa, stulit nyckel till
moped som sedan
stulits från olåst förråd.
12-14/1
Brytskador altandörr
på insynsskyddad
baksida. Rutor
spruckit men ej lyckats
ta sig in.
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Område

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Vintervägen

X
X

Brytskador ytterdörr.
Nej
Ej tagit sig in.
Brytskador ytterdörr.
Nej
Boende hemma och
för oväsen så att
gärningsmannen
springer därfirån.
Boende ser endast
tjuven genom en
frostad glasruta.
Uppbruten entrédörr,
Ja
trolig både in och
utgångsväg. En grön
skåpbil, Mercedes Vito
med ett regnr som
börjar på LBR kan
troligen sättas i
samband med
inbrottet.

Nej

Dalkarlsvägen

16/1 kl 1314.45
24/1 kl
11.59

Inbrott i fritidshus.
Troligen 30/1 kl 16.30
då en granne gjorde
iakttagelser av samma
gröna skåpbil som
ovan.
Inbrott i Huges
kontorslokal.
Fönstret har pressats
upp, slutblecken
lossnat och fönstret
öppnats. Endast
skador på insidan.
Uppbrutet fönster
baksida.

Ja

Nej

Ja

Ja,
Ej aktivt
Nej

Ja

Ja, ev
ej aktivt

Entrédörr samt
balkongdörr står
öppna när boende
kommer hem. Oklar
ingångsväg.

Ja

Nej

SIGNALEMENT:
170-175 cm lång,
troligen man med ngn
typ av huvudbonad.

Huddinge glesbygd
Gruvfogdevägen /Gladö

X

30/1 kl 1318

Nyboviksvägen

x

1/11-30/1

Vårby
Bäckgårdsvägen
Masmo
Myrstuguvägen

x
X

Segeltorp
Hagvägen

X

Juringe allé

x

Faktaansvarig:

17/1-18/1
kl 7.00
3/1, 816.30

30/12 kl
14.30-19
(anm 3/1)
10/1 kl 1213.30

Fullbordat

Ja

Larm

Nej

Nej
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Område

Lgnh

Värnstigen

x

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

18-21/1

Uppbrutet fönster
insynsskyddad
baksida. Lägenhet i
markplan. Ev kan en
liten vit bil ha med
inbrottet att göra.
Krossat fönster vid
altanen.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ejdervägen

x

30/1 kl
15.3019.50

Snättringe
Lönnvägen

x

7/1 kl 1619

Frösövägen

x

Frösövägen

x

30/1 lö
7.50-17.20
31/1 kl 0107

Glömsta
Bergavägen

x

31/1 kl
17.00

X

1/11-29/12

X

30/1 kl19

SIGNALEMENT
2 män 19-20 år,
mellanlångt mörkt hår.
Rosenstigen
Trångsund
Friskyttevägen
SIGNALEMENT
Man ca 170 cm lång
Baltiskt utseende, smal
och blek. Svart luvjacka
svarta byxor och skor.
Skogås
Laduvägen
Faktaansvarig:

X

1-2/1

Bortbända fönsterlister Ja
och utlyft kassett.
Endast varit inne i det
olarmade sovrummet.
Övriga huset har larm
som ej utlöst.
Uppbruten altandörr.
Ja

Ja

Ett uppbrutet
källarfönster. Larmet
har gått och troligen
därför avbrutit. Ej tagit
sig in.
Uppbrutet fönster.
Boende kommer hem
och möter
gärningsmännen som
springer därifrån.

Nej

Ja

Ja

Nej

Fritidshus med
uppbruten ytterdörr.
Granne hör glaskross,
ser en man som
försöker bryta upp ett
fönster. Ringer 112
och ropade dit fler
grannar.
Hundsök gav tyvärr
inget resultat.
Ngn har borrat ett hål
vid låset.

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Område

Lgnh

Kullstigen

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

x

1/1 kl 232/1 kl 06

Nej

Nej

Vallhornsvägen
Storvretsvägen

X
X

12-14/1
17/1 kl
9.30-21

Ja
Ja

Nej
Nej

Storvretsvägen (samma
port)

X

15-22/1

Brytskador på
ytterdörr till ett kontor i
huset.
Uppbrutet fönster
Trolig ingångsväg
genom ett fönster.
Lgnh på nedre botten.
Uppbrutet fönster intill
balkongdörr, nedre
botten.
Brytmärken på
ytterdörr, ej tagit sig in.

Ja

Nej

Nej

Nej

Brytskador på
altandörr. Boende är
hemma och hör ljud
från altandörren varpå
de tänder
utebelysningen. Ser
en man som går
snabbt därifrån.

Nej

Nej

Länna
Centrumvägen

x

15/1 kl
7.45-17

Timmervägen

X

29/1 kl 17

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
Smartphones.
Faktaansvarig:

Annars är det vanligaste att man har en mail-lista, hemsida eller en sluten
grupp på Facebook för att hålla kontakten i gruppen.

