GRANNSAMVERKAN • DECEMBER 2017

Hej grannsamverkare, stort tack till alla ni grannar som reagerar, ropar,
ringer 112 och ser till att det i alla fall finns en positiv utveckling denna
månad, nämligen att flera inbrott stannat vid försök istället för att
fullbordas!
I övrigt ser det oerhört dystert ut i Huddinge denna månad, liksom i hela
länet. Vi har utan tvekan flera inbrottsligor som härjar i Stockholm.
Fönster är absolut den svagaste länken. Uppmanar återigen alla att gå
in och titta på denna film om hur ni kan förbättra skyddet gällande
fönster. Se över att inte lister går att bända bort och sedan lyfta ut hela
kassetten. Att skruva fast listerna med envägsskruv och använda silikon
på insidan av fönsterna är en billig och enkel väg att gå.
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/Villa/2_fonster_villa
_small.mp4
Kom också ihåg att tjuvarna klättrar! Se till att inte stegar och annat att
klättra på står framme enkelt att använda för ev tjuvar!
Det som är tråkigast att läsa är om hela 14 hushåll där man varit borta
flera dagar, och inte har ngn granne som ser till huset. Mer än 2 dagar
ska inte brottstiden behöva vara om alla som reser bort, ber någon
granne se till huset och omgående reagera om ngn brutit sig in!
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/
SAMMANFATTNING gällande anmälningar dec 2017
58 anmälningar gjorda i november totalt.
Villa/radhus: 38 fullbordade, 13 försök. Lägenhet: 5 fullbordade, 2
försök.
Förra året samma period anmäldes 45 inbrott varav 35 var fullbordade.
NÄR?
28 anmälningar gäller dagtid, 15 kvällstid, 1 nattetid (tidig morgon, olåst
lägenhetsdörr) samt 14 okänd tid på dygnet då fastigheten varit
obevakad under ett eller flera dygn.
HUR?
Som ni kan se i listan nedan, är det många olika tillvägagångssätt, vilket
kan tyda på flera olika ligor i omlopp. Det som sticker ut tycker jag är
många bortbrutna lister och utlyfta fönsterkassetter. Se över era fönster!
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GODS
I övervägande del av inbrotten, är det kontanter och smycken som
tjuvarna får med sig, även dyrbara armbandsur. Även denna månad en
stulen bil med hjälp av nyckel man hittat i huset, samt en del dyrare
alkohol.
LARM
Av de 58 inkomna anmälningarna kan jag utläsa att 18 hade larm
installerat. I fem av fallen har det stannat vid försök tack vare larmet. I
flera fall har tjuven tagit sig in på olarmad övervåning varför larmet på
undervåningen inte har löst ut eller gjort ngn nytta. Även flera fall där
tjuvarna tar sig in i ”det enda olarmade sovrummet”. Värt att tänka på att
man i så fall kanske inte förvarar värdesaker i de rum som är olarmade.
LÄNET
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 1107 inbrott i bostäder, varav
862 är inskrivna som fullbordade. I 19 av ärendena finns i nuläget
misstänkta inskrivna (30 olika personer), varav en misstänkt i Huddinges
ärenden i nuläget.
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
Skogås
Stintavägen
Stuvsta/ Segersminne
Darlsvägen

Lgnh
X

Vill/radh

Datum
23/11-1/12

X

1/12 kl
09.3015.30

Svartvik
Runstensvägen

X

1/12 kl
6.30-16.45

Fullersta
Fågelsångsvägen

X

1/12 kl 818

Fullersta
Annelundsvägen

X

1/12 kl
18.34

Sjödalen/Sörskogen
Bläcksvampsvägen
Flemingsberg
Terapivägen

X

Sjödalen/ Solgård
Holmgårdsvägen

X

2/12 kl 1722.30
2/12 kl 173/12 kl
00.30
2-3/12

Snättringe
Vassvägen
Sjödalen/ Balingsnäs
Lännavägen
Sjödalen/ Sörskogen
Champinjonvägen
Stuvsta/ Kynäs
Sofiebergsvägen

X

3-4/12

X

4/12 kl
14.37
4/12 kl
17.30
5/12 kl
16.35

Faktaansvarig:

X

X
X

Tillvägagångssätt
Brytmärken på
ytterdörrens båda lås.
Krossad ruta
altandörr, 2 av tre
glas. Ej lyckats ta sig
in.
Krossad ruta i
ytterdörr, kunnat
sträcka in handen och
låsa upp.
Krossad ruta
källardörr. Två av tre
glas krossade, ej
lyckats ta sig in.
Brytskador fönsterkarm, larmet gått, ej
tagit sig in.
Upppbruten entrédörr
till radhuset.
Uppbruten
lägenhetsdörr

Fullbordat
Nej

Larm
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Uppbrutet fönster fönsterhakar som
brutits sönder, på
insynsskyddad
baksida.
Brytmärken ytterdörr
och karm.
Brytskador ytterdörr.

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Uppbruten altandörr.

Ja

Nej

Krossad ruta
balkongdörr.

Ja

Ja+
kamera
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Område
Skogås
Romansvägen

Lgnh

Skogås
Melodivägen

x

Vil/radh
X

Datum
5/12 kl
16.2016.30
5/12 kl
9.30-18

Snättringe
Brötvägen

x

6/12 kl
13.20-14

Fullersta
Annelundsvägen

X

2-6/12

Stuvsta/ Kynäs
Råbocksvägen

X

7/2 kl
15.30

Trångsund
Konvaljebacken
Glömsta
Barometervägen

x

5-7/12

x

8/12 kl 1719

Masmo
Myrstuguvägen

x

8/12 kl 1218

Faktaansvarig:

Tillvägagångssätt
Uppbruten altandörr.
Kvarlämnad kofot i
beslag.
Två av tre rutor
krossade på balkong
bottenvåning. Något
vitt som liknar
tvättmedel hade hällts
in mellan rutorna,
troligen för att dämpa
ljudet när man
försökte slå sönder
glasen.
Nedre delen på
verandadörren
uppbruten (blir som en
”kattlucka”). Även
brytmärken på dörrlås
annan dörr.
Nya brytmärken igen
på samma dörr som
1/12. Ej tagit sig in.
En person slår med
kofot mot
källardörrens fönster.
En vuxen person är
hemma och
gärningspersonen
springer när han ser
honom. Tyvärr ringer
man inte 112 utan
kontaktar polis flera
timmar senare.
Brytskador på
ytterdörrens karm.
Ett fönster på altanen
är utlyft. Hasparna var
trasiga men fönstret i
övrigt helt.
Uppbrutet fönster
nedervåningen.

Fullbordat
Ja

Larm
Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Område

Lgnh

Skogås
Studievägen

x

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

9/12 kl
05.00

En boende i lgnh
vaknar av en duns och
ser en man som rotar i
hennes väska i
sovrummet. Skriker åt
honom som då tar
väskan med sig och
går iväg. Visar sig att
en annan boende i
lgnh har gått till jobbet
och glömt låsa dörren.
Tyvärr ringer man inte
polisen förrän ett par
timmar senare.
Fönsterrutan (kassett)
på husets baksida
bortplockad.
Krossad ruta
balkongdörr, troligen
har man kunnat sticka
in handen och lås upp
inifrån.
Lister bortslitna och
fönstret utlyft på nedre
våningen. Ett fönster
öppnat och stege låg
nedanför, på övre
våningen.
Fönsterkassett i
altandörr på baksidan,
utlyft. Listerna
bortbrutna.
Uppbrutet parfönster,
fönsterhakarna brutits
sönder och fönstret
kunnat öppnas.
Larmet går och ingen
verkar ha varit inne i
huset – avbrutet pga
larmet.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja,
men ej i
aktuella
rum.

Ja

Nej

Nej

Ja

Vårby
Lysbojsvägen

x

9/12 kl 1117.50

Masmo
Myrstuguvägen

x

13/12 kl
17.3020.35

Fullersta /Vårdkasen
Liden

x

13/12 kl
17.4021.30

Segeltorp
Hagvägen

x

14/12 kl
9.45-12.20

Fullersta/Vårdkasen
Baldersvägen

x

13/12 kl
7.30-17.38

Faktaansvarig:
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Område

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Stuvsta/ Stensängen
Lottastigen

x

15/12 kl
14-18

Ja

Nej

Segeltorp
Hedvägen

x

16/12 kl
13-17.30

Ja

Nej

Trångsund
Pärlfiskarvägen

x

1/11-18/12

Ja

Nej

Fullersta
Sälgvägen

x

19/12.
7.30-18.30

Ja

Ja,
men ej i
aktuella
rum.

Stuvsta/ Segersminne
Skogsduvevägen

x

19/12 kl
16-16.09

Nej

Nej

Segeltorp
Slåttervägen

x

22/12 kl
10.1013.40

Ja

Nej

Segeltorp
Hedvägen
Stuvsta/ Kynäs*
Daggstigen

x

22/12 kl
15-18.30
21-22/12

Ja

Nej

Ja

Nej

Stuvsta/ Kynäs
Råbocksvägen

x

Sönderbruten
fönsterkarm
insynsskyddad
baksida.
Uppbruten altandörr,
insynsskyddad
baksida.
Uppbrutet
badrumsfönster intill
ytterdörren. Huset
obebott för
närvarande.
Utlyfta
fönsterkassetter på
bak- resp framsidan
av huset. Granne ser
två personer på
baksidan och ringer
den boende som åker
hem och upptäcker
inbrottet.
Lossbruten fönsterruta
till ytterdörren. En
boende hemma hör
ljud och går ner till
entréplan. Ser en man
i hallen, som springer
från platsen.
Brytmärken fönster till
garaget, samt
sovrumsfönster som
även är krossat.
Uppbrutet fönster vid
altanen.
Stege rest mot
fasaden. Fönster
uppbrutet övervåning.
Kunnat öppna bakdörr
och gått ut den vägen.
Uppbruten altandörr.

Ja

Ja

Faktaansvarig:

Lgnh

x

-23/12 kl
17.40
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Område

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

Stuvsta/ Stensängen
Bäckdalsvägen

x

22/12 kl
14.30-19

Ja

Ja

Trångsund
Rutervägen

X

-23/12 kl
20.10

Ja

Nej

Segeltorp
Slöjdvägen

x

-24/12 kl
20.10

Uppbrutet
sovrumsfönster,
endast varit i det enda
rummet som ej har
larm.
Uppbrutet fönster
samt kunnat ta sig ut
via olåst altandörr.
Uppbrutet fönster
insynsskyddad
baksida.
Övernattningslgnh
som stått tom i två
månader. Uppbrutet
fönster.
Brytskador på
altandörr, ingen verkar
dock ha varit inne i
bostaden.
Uppbrutet fönster på
övervåning. Endast
undervåningen är
larmad.
De boende ser på sin
kameraövervakning,
hur en person smyger
runt på tomten och
tittar in genom fönster.
Granne går dit,
gärningsmannen har
lämnat.
Sönderslagen ruta
baksida.
Granne ser okänd
man på baksidan av
huset och hör sedan
glaskross, ringer 112.
Polis till plats och en
person grips en bit
ifrån villan.

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja +
kamera

Ja

Ja +
kamera
Nej

Trångsund
Springarvägen

Lgnh

x

15/1022/12

Stuvsta/ Myrängen
Glasvingevägen

x

22-26/12

Skogås
Operettvägen

x

26/12 kl
17.43

Segeltorp
Verkstadsvägen

x

23/12,
16.56

Vårby
Lysbojsvägen
Stuvsta/ Kynäs
Daggstigen

X

27/12 kl
17.14
28/12 kl
12.03

Faktaansvarig:

x

Nej
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Område
Fullersta
Marmorvägen
Skogås
Härbrevägen

Lgnh

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

x

23-28/12

Uppbrutet fönster.

Ja

Nej

28/12 kl
14.3018.45
28/12 kl
19.10

Nedre botten,
uppbruten
balkongdörr.
Två gärningspersoner
försöker bryta upp
altandörren. Larmet
går och grannar
reagerar med att gå ut
och ropa då de ser
personer på baksidan.
Personerna springer
från platsen,
observeras av fler
grannar. Polis snabbt
på plats men tyvärr
ingen hund tillgänglig.
Bortbrutna fönsterlister
och utlyft
fönsterkassett.
Krossad ruta på
altandörren, troligen
har man kunnat sticka
in handen och öppna
inifrån. Högt belägen
altan som man på
något okänt sätt
klättrat till.
Krossad ruta på
balkongen, instick och
kunnat få upp
handtaget. Ingen
stege på platsen,
okänt hur de kommit
upp till balkongen.
Uppbrutet fönster på
altan baksida. Även
brytskador på
altandörren intill men
den har de ej fått upp.

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja,
men ej
övervåningen.

Ja

Ja

x

Segeltorp
G:a Södertäljevägen

x

Sjödalen / Hörningsnäs
Gideon Hydénsväg

x

21-29/12

Trångsund
Brantabacken

x

29/12 kl
16-18.20

Trångsund
Nytorpsvägen

x

27-29/12

Fullersta
Fredsstigen

x

29/12 kl
19.16

Faktaansvarig:
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Område

Lgnh

Segeltorp
Tranvägen

Skogås
Vallhornsvägen

Vill/radh

Datum

Tillvägagångssätt

Fullbordat

Larm

x

29/12 kl
18.5019.01

Uppbruten
fönsterkarm sovrum
med fönster mot altan
baksidan. Även
tillgrepp av bil med
nyckel som man
hittade i huset.
Uppbruten
lägenhetsdörr på plan
4.
Något oklar
ingångsväg, troligen
altandörr baksida, där
handtaget verkar
skadat. Inga
brytskador syns.
Källardörr trolig
utgångsväg.
Sönderslaget glas i
skjutdörr på baksidan.
Även två cyklar stulna
på baksidan.
Uppbrutet köksfönster.

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Trolig ingångsväg
genom fönster som
lämnats på glänt.
Larmföretag meddelar
boende att de haft
inbrott, boende ringer
polisen. Man har
använt familjens stege
för att klättra upp på
balkong och där brutit
upp sovrumsfönster.

Ja

Nej

Ja

Ja

x

29/12 kl
18-20

Segeltorp
Hagvägen

x

19-30/12

Stuvsta/ Högmora
Tedolitvägen

x

30/12 kl
16.3020.35

Fullersta
Midsommarvägen

x

Masmo
Masmovägen

x

30/12 kl
13.3022.15
21-28/12

Skogås
Kabarévägen

x

Faktaansvarig:

31/12 kl
22.1122.18
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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, så som inbrott i garage, förråd, stölder från tomter, stöld från bilar,
skadegörelser mm.
Jag har ingen möjlighet att sammanställa alla olika brott som sker i våra
områden utan har behövt begränsa mig till bostadsinbrotten.
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 ni
tar tag i den biten. Det finns numer även olika appar att använda för ändamålet (tex Trygve och Coyard), om de flesta i gruppen använder sig av
sk Smartphones.
Annars är det vanligaste att man har en mail-lista, hemsida eller en sluten
grupp på Facebook för att hålla kontakten i gruppen.

DECEMBER 2017
Stuvsta, totalt 11 anmälningar om inbrott i bostad.
Fullersta och Segeltorp, totalt 9 anmälningar.
Skogås, totalt 8 anmälningar.
Trångsund, totalt 6 anmälningar.
Sjödalen (Balingsnäs, Solgård, Hörningsnäs, Sörskogen) 5 st.
Masmo, 3 st anmälningar.
Snättringe och Vårby totalt 2 anmälningar var.
Glömsta, Flemingsberg och Svartvik, 1 anmälan var.
Faktaansvarig:

