Hej boende på Musseronvägen /Champinjonvägen
Det var tyvärr ett inbrott på Musseronvägen i fredags 24/3 kl 21. Jag från polisen hoppas
att informationen redan har spridit sig till er via era grannsamverkan-kanaler, men skickar
för säkerhets skull lite information ändå så här i efterhand,
Gärningsmannen har lyft ur fönsterkarmen till ena sovrummet och därefter tagit sig in i
huset. Gärningsmannen har sedan med största sannolikhet lämnat fastigheten genom
samma utrymme.
Larmbolaget får in uppgifter om att det är någon i huset. Via kamerabilder kan de se att det
är en ficklampa i huset. När patrullen anländer till platsen och söker igenom huset kan det
konstateras att fastigheten är tom. En brottsplatsundersökning är gjort, men några sökbara
spår gick inte att säkra. Gärningsmannen verkar ha använt handskar.

Forskningsstatistik visar tyvärr att risken för fler inbrott i samma område (en radie på 100200 m) ökar med 50% de närmsta 7-14 dagarna efter att ett - för tjuven - lyckat inbrott har
skett i området. Därför vill vi förmedla ut till er att vara extra uppmärksamma närmsta
tiden samt att det rekommenderas att man låser de fönster och dörrar man har som är
låsbara när man lämnar bostaden utan tillsyn, Om man har larm så aktivera det när ni
lämnar bostaden, även om det är bara för en kort stund!

Detta med utlyfta fönsterkassetter var det tillvägagångssätt som tjuvarna mestadels använde
vid inbrottsvågen i Segeltorp i januari, jag rekommenderar att man ser över ifall det går att
tex skruva fast fönsterlisterna på utsidan med envägsskruv för att försvåra möjligheterna
för tjuven att bryta loss listerna och lyfta ut hela kassetten.

Har någon gjort några iakttagelser på gatan under denna tid, så förmedla ev tips till
polisen. Enklast genom att ringa 114 14 eller skicka ett mail till:
registrator.stockholm@polisen.se Skriv tex "tips Huddingepolisen" i meddelanderutan!

Vänligen / Anna S, polisen Huddinge

