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Hej grannsamverkare

Hoppas att ni njuter av ledighet och att ni alla slipper
ovälkomna besökare.
Nästa utskick blir i början av september, med augustis inbrott
samt komplettering för slutet av juli.
Ta väl hand om varandra och se om varandras hus. Ring
polisen om ni ser något avvikande beteende i era områden!
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!
Här är en snabblänk för tipsformulär till polisen i Sthlms län / Gotland:

https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/
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!)
Samt tipsformuläret 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!
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Inbrott 1-26 juli, Huddinge kommun (i den ordning de anmälts)
Egnahemsvägen, Stuvsta. 30/6 kl 19 - 1/7 kl 09.30, ev fönster olåst.
Tenorvägen, Skogås. 3/7 kl 17-20.45, sönderbr. dörrkarm balkongdörr.
Lindmätarvägen, Stuvsta. 4/7 kl 18.Uppbruten altandörr. Larm avbrutit.
Försök!
Lännavägen, Balingsnäs. 2-6/7. Uppbrutet fönster.
Slåttervägen, Segeltorp. 1-8/7, krossat fönster på altandörren.
Stortorpsvägen, Trångsund. 7/7 kl 23.50-8/7 kl 14.30. Försökt bryta upp
ytterdörr samt groventré. Metallbitar kvar i cylindern. Ej lyckats, försök!
Röntgenvägen, Flemingsberg. – 9/7. En mobiltelefon stulen från lgnh.
Med hjälp av funktionen ”hitta min Iphone” kan godset spåras till en bil
på en parkering i Södertälje och en gärningsman gripas.
Röntgenvägen, Flemingsberg. 10/7 kl 08.40-20.30, uppbruten
lägenhetsdörr.
Opusgränd, Trångsund. 12/7 kl 14-15, uppbrutet fönster.
Balettvägen, Trångsund. 17/7 kl 02.30. Tre unga män försöker bryta
upp altandörr till radhuset. Boende hemma och öppnade dörren varpå
männen sprang från platsen. Hade masker för ögonen. Försök!
Oxelvägen, Snättringe. 13-15/7. Brytskador på fönster men ej
fullbordat. Larm ej utlöst. Försök!
Bärnstensvägen, Balingsnäs. 17/7 kl 01.24. Uppbrutet fönster / krossad
ruta. Larmet har gått men ändå fullbordat.
Myrmarksvägen, Snättringe. 13-15/7. Oklar ingångsväg, ett fönster
öppet men saknar brytskador.
Balettvägen, Trångsund. 18/7 kl 19.30. Ser ut som att ngn försökt slita
upp dörren och därmed utlöst larmet. Försök!

Faktaansvarig:
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Urbergsvägen, Snättringe. 17-19/7. Uppbrutet fönster. Ingen verkar ha
tagit sig in, larmet ej utlöst och kan inte se spår av ngn inomhus. Försök!
Vistvägen, Trångsund. 6-20/7. Uppbruten ytterdörr baksidan.
Solfagravägen, Stuvsta. 22/7 kl 00.45. Yttre altandörr uppbruten, larmet
har gått då man försökt bryta upp även den inre dörren som leder in till
bostaden. Försök!
Vaxkakevägen, Vistaberg. 22/7 kl 01.30-08.00. Enligt glasmästare har
rutan troligen självspruckit – ej ens inbrottsförsök, skönt!
Tranvägen, Segeltorp. 21/7 kl 23.30-22/7 kl 13.00. Fönster helt utlyft
på villans baksida.
Balettvägen, Trångsund. 23/7 kl 09.15-09.30. Två män med mask för
ansiktena stod med brytverktyg i handen på husets baksida. Boende
hemma såg dem och männen sprang från platsen. Försök!
Tranvägen, Segeltorp. 22-23/7. Uppbrutet badrumsfönster.
Lingonbackarna, Trångsund. 23-25/7, tre nätter i rad har den boende
hört hur ngn rycker i dörrhandtaget. Samt att ngn lagt en sten på
soptunnans lock. Ev rekning för inbrott, ev något annat. Försök?!
10 av 22 anmälningar är ej fullbordade – postivt med alla som avbrutit
och reagerat på påhälsning hos grannar mm!

I övrigt är det hyfsat lugnt i kommunen, de flesta verkar ta det lugnt i
värmen. Många moped och MC stölder rapporteras det om, med
tillhörande ”störande körning” i vissa av våra områden.
Samt förstås eldningsförbudet som jag hoppas att ingen har
missat!
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-isidhuvudet/2018-07-25-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html

Faktaansvarig:
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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 kanOMRÅDESINDELNING,
det ha varit andra brott iBROTTSREDOVISNING
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 Safeland och Coyard) om de flesta i gruppen
använder sig av sk Smartphones.
Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook.

Faktaansvarig:
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Allmänna förebyggande tips!














Faktaansvarig:

Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder.
Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren,
så att tjuven inte kan använda sig av låsslunga.
Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som
inbrottsverktyg.
Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och ev.
radio.
Glöm inte att berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan
hjälpa till att ha koll på din bostad, t.ex. med posttömning,
sophantering m.m. Upplys dem även om det är någon som ska ha
tillgång till din bostad under bortavaron.
Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass,
läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att
hitta värdesaker!
Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och
fotografera eller filma dina värdesaker.
Glöm inte att skriva upp tillverkningsnummer/ram-nummer/IMEInummer etc. (IMEI-nr på telefonen= tryck *#06#)
Se över bostadens skalskydd, ur ett helhets perspektiv!
Personer som ringer på dörren utan att kunna uppge ett legitimt
skäl eller beter sig märkligt när man upptäcker att någon är
hemma- Misstänker du att personen rekognoserar för inbrott,
observera vart personen tar vägen och meddela polisen direkt.
Installera/aktivera eventuell spårningsfunktion i mobiltelefoner och
surfplattor. Och meddela polisen att funktionen finns, vid ett
eventuellt inbrott.

