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Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge!
Dyster månad i hela länet men i synnerhet i Huddinge. Antalet inbrottsanmälningar högre än
på flera år för denna månad. En storsatsning pågår från polisens sida med flera insatser för
att få stopp på eländet.
Bla en tipstelefon inrättad som ni kan ringa till direkt för att lämna tips om tex misstänkt
rekning för inbrott i era områden, 010-56 902 21. Dock ska detta inte förväxlas med
akutnumret. OM ni ser ett misstänkt pågående eller nära förestående brott så MÅSTE NI
RINGA 112!
Prioritera aldrig bort er själva med tanken "polisen har nog inte tid, de kommer ändå inte"
utan ring, ring, ring! Låt polisen själv göra prioriteringen.
Försök om möjligt att se registreringsnummer på ev bilar som rör sig i området som ni inte
känner igen, och ring direkt så vi har en chans att göra något. Tips om att ni såg något förra
veckan är tyvärr inte till så stor hjälp (utom regnr som möjligen går att följa upp)

Aktuell info i Huddinge kommun för perioden februari 2012.
Totalt 46 anmälningar gällande inbrott, varav 7 är försök till inbrott.
( 20 st 2011, 22 st 2010).

Stuvsta
5
Skogsäng/Milsten 6
Fullersta
5
Sjödalen/Balingsnäs 8 (Solgård/Sörskogen)
Segeltorp
2
Trångsund
4
Skogås
5
Länna
2
Vidja
3 (Mellansjö)
Vårby
3
Masmo
2
Flemingsberg SO 1 (Visättra)
Övriga områden som ej nämns här har inte gjort några
anmälningar denna månad

Av månadens 46 anmälningar ang bostadsinbrott, varav sju gäller försök till inbrott, så finns
uppgifter om att åtta av de drabbade har haft larm till bostaden. Två av larmen var vid
tillfällena ej påslagna av olika anledningar och vid 3 tillfällen verkar larmen ha avbrutit
inbrottet vilket i alla fall förhindrat att tjuvarna fått med sig gods.
Fyra fullbordade inbrott och ett försök är i lägenheter, 35 fullbordade inbrott resp sex försök
är i villa/radhus. 16 av inbrotten har skett dagtid, 22(!) eftermiddag/kväll och åtta okänd
tidpunkt då bostaden varit utan tillsyn under flera dygn. Timer på lampor som tänds under
eftermiddagen rekommenderas, ett mörkt hus är fritt fram för tjuvarna…

HUR?
Fortfarande flest inbrott via fönster – i de flesta fall är fönstret beläget på en insynsskyddad
del av bostaden, man har i ett par fall hittat en stor sten, som misstänks ha använts för att
krossa rutan, i anslutning till bostaden.Kom ihåg att det EJ ska gå att öppna dörrar och fönster
inifrån utan nyckel. Fönster- och dörrlås rekommenderas starkt, liksom rörelsestyrda lampor
på de insynsskyddade platserna av huset!
Även flera (8 st) utlyfta sk "fönsterkassetter" denna månad. Kolla att era kassetter även är
limmade, samt skruva fast listerna på utsidan med sk envägsskruv för att försvåra denna
ingångsväg. Även denna månad flera tillfällen där man med hjälp av stege eller genom att
klättra upp på lägre tak, tagit sig in genom att bryta upp fönster på övervåning. Lås fast era
stegar om ni måste ha dem utomhus, eller om möjligt ta in dem i låst garage/källare. Här
kanske man kan hjälpas åt inom grannsamverkangruppen att hitta enkla lösningar
tillsammans.
VAD TILLGRIPS?
Bärbara datorer, smycken, klockor, kamerautrustning, pass, nycklar, olika spelmoduler som
Playstation och Nintendo Wii, dyrbarare kläder samt förstås kontanter.
VEM?
Vid sex tillfällen har uppmärksamma boenden eller grannar observerat gärningsmännen och
kunnat lämna vissa signalement. Vid två tillfällen ledde boendes agerande till gripande av
gärningsman /gärningsmän. Det har också i hela länet – även Huddinge gripits flera
misstänkta för grov stöld alt häleri med hjälp av gemensamma insatser från alla
samverkansparter. Flera av de gripna ingår i hitresta rumänska inbrottsligor, varför vi med
säkerhet kan säga att det är rumänska ligor som just nu "härjar" i bla Huddinge. I distriktet har
även gripits flera gärningsmän som ingår i de hitresta sydamerikanska ligorna, varför vi med
säkerhet kan säga att vi även har sydamerikanska yrkesinbrottstjuvar i distriktet. Dock ska
noga påpekas att det inte är utseendet utan beteendet som ni ska vara observanta på i era
bostadsområden!
Det är som vanligt viktigt att vi tillsammans fortsätter att vara uppmärksamma på alla okända
fordon och personer i de områden där ni bor. Ni är dom bästa på att ha koll i ert område. Prata
med folk som ni inte känner igen. Prata med grannar. Ring in tips till polisen!

Ring alltid 112 om ni bevittnar pågående eller nära förestående brottslighet!
11414 när ni vill lämna tips eller göra en anmälan som inte är av akut karaktär.
010-56 902 21 om ni har konkreta tips om misstänkta inbrottstjuvar!

Och/eller vid lämplig tidpunkt, prata med ditt områdes kontaktperson för grannsamverkan
som också kan förmedla tips som ej är av akut karaktär till polisen.

Hoppas ni alla får en skön vår (ja den är faktiskt här nu) utan ovälkomna besökare!
Med vänlig hälsning

Anna Schelin, Brottsförebyggare Närpolisen Huddinge

