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Hej grannsamverkare 
Den mörka årstiden är här, och tjuvarna kommer frekvent tillbaka då. 
Även om det fortfarande är betydligt färre anmälningar än förra året 
gällande november, så ser vi en rejäl ökning nu i dec då vi redan fått in 
11 anmälningar på 6 dagar. 
 
Vad är egentligen grannsamverkan, och hjälper det?! 
Förutom att man byter kontaktuppgifter med sina grannar, hänger upp 
skyltar och dekaler om att man har GSV, samt förmedlar ut polisens 
månadsbrev så är ju det viktigaste att man försöker följa de tips och råd 
som ges inom konceptet. ALLA bör som introduktion se denna film: 
http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/forebygga_introduktion_small.mp4  
 

Alla filmer för att genomgå utbildningen som nämns i introduktionen, 
hittar ni sen här: https://samverkanmotbrott.se/informationsfilmer-svenska/   

Varje film är ca 2 min lång, och de två viktigaste är nog den om fönster 
samt den om fönsterdörrar! 
 

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/ 
 
SAMMANFATTNING gällande anmälningar nov 2018  
Totalt 32 anmälningar, varav 2 gäller fritidshus. Villa/radhus: 20 
fullbordade, 7 försök. Lägenheter: 2 fullbordat och 3 försök. Förra året 
samma period anmäldes 45 inbrott varav 39 var fullbordade.  

 
NÄR? 
18 anmälningar gäller dagtid, 6 st kvällstid, 1 nattetid samt 7 okänd tid 
på dygnet då fastigheten varit obevakad under ett eller flera dygn.  

 
HUR? 
Se listan nedan och fundera på vilka möjligheter tjuven skulle ha att 
göra på samma sätt med din bostad?! Se tips och råd för åtgärder på 
www.samverkanmotbrott.se  
    
GODS 
Generellt är det smycken och kontanter som tjuvarna främst tar med sig, 
ingen särskild genomgång av gods har gjorts denna månad. 

http://dev.jarvendesign.se/samverkanvideo/Svenska/forebygga_introduktion_small.mp4
https://samverkanmotbrott.se/informationsfilmer-svenska/
https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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VIKTIGT! Efter ett inbrott är det viktigt att så snart som möjligt 
komplettera polisanmälan med uppgifter om det tillgripna godset. 
Exempelvis mobiltelefoners unika IMEI-nummer (15st siffror du får fram 
genom att slå *#06# Gör det redan idag, ta en skärmdump och maila till 
dig själv så att du har det för framtida behov!), tillverkningsnummer på 
elektronik, uppgifter om märkning på smycken, kläder och så vidare. 
 
LÄNET 
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 638 inbrott i bostäder, varav 500 
är inskrivna som fullbordade. I 7 av ärendena finns i nuläget misstänkta 
inskrivna (8 olika personer), inga misstänkta i Huddinges ärenden även 
om en greps inledningsvis i Snättringe så gick ej att bevisa hans 
medverkan i inbrottet. I november förra året anmäldes 1267 inbrott i 
bostäder, varav 1031 inskrivna som fullbordade.Fortfarande en klar 
minskning i hela länet vilket är positivt gällande november, men vi ser en 
klart uppåtgående trend för december som vi behöver hjälpas åt för att 
kunna bryta. 
 
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 enkelt 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, 
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-
trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/  ELLER 
ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”. 
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra 
allmänna områden. 

http://www.polisen.se/
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/
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 DRABBADE GATOR/OMRÅDEN 

Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Fullersta 
Tjäderspelsvägen 

 x 27/11 kl 
11-18 

Utlyft fönster till 
altandörr. 

Ja Nej 

Snättringe 
Myrmarksvägen 
 

 x 2/11 kl 
18.30 

Yttre delen av 
altandörren är 
uppbruten. Samt ett 
föremål inkastat 
genom badrumsruta 
intill altandörren. 
Granne sett två 
personer springa från 
platsen. 

Nej Nej 

Fjällstigen  x 7/11 kl 17-
17.25 

Boende kommer hem 
och möts av en man 
som hoppar ner från 
balkongen och 
springer. Polis till plats 
och hundförare griper 
en gärningsman. 
Balkongdörren var 
uppbruten. Tjuvarna 
färdades i en grå 
Citroen. 

Ja Nej 

Ängshyddevägen  x 24-27/11 Ett fönster krossat intill 
entrédörren till villan. 
Man har kastat in en 
sten och kunnat sticka 
in handen och låsa 
upp fönstret. Samt 
förberedelse för att 
kunna ta sig ut via 
fönster på verandan. 
(blomkrukor flyttade) 

Ja Nej 

Urbergsvägen  x 28/11 kl 
13-19.50 

Uppbrutet fönster 
samt brytskador på 
altandörr. 

Ja 
 

Nej 
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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Segeltorp 
Sjöstigen 

 X 9-13/11 Krossad fönsterruta. 
Troligen kunnat 
sträcka in handen och 
öppna. 

Ja  Nej 

Brantstigen  x 17/11 kl 
13.45-
21.38 

Man har tagit ett 
cementföremål i 
trädgården och kastat 
in genom 
balkongdörrens ruta. 
Därefter troligen 
klättrat upp på 
balkongen via en 
pergola och kunnat 
sticka in handen och 
öppna dörren. 

Ja Ja, 
men ej i 
detta 
rum. 
Resten 
av 
huset 
lämnat 
orört. 

Hagvägen  x 22/11 kl 
8.45-18.00 

Ett uppbrutet fönster. Ja Nej 

Häradsvägen  x 27/11 kl 
17-28/11 kl 
12. 

Något oklart, men 
troligen tagit sig in 
genom ett fönster på 
okänt sätt, därefter har 
de öppnat en dörr och 
då har larmet gått och 
tjuven lämnat utan att 
få med sig gods. 
 

Ja Ja 

Hagvägen  x 29/11, kl 
15.56 

Brytmärken på 
altandörr. Larm med 
tjutande siren går och 
tjuven har då lämnat. 
Ingen har varit inne i 
huset.  
 

Nej Ja 

Flemingsberg 
Kavlevägen 

 x 19/11 kl 
14.15 

Uppbruten altandörr, 
som stod öppen när 
boende kom hem. 
Larmet gått, samt flera 
hundar hemma. 
Tjuvarna lämnat, 
troligen utan att ta sig 
in i huset. 
 

Nej 
 

Ja 
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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Terapivägen 4 x  21/11, kl 
12-12.10 

En man drar i 
dörrhandtaget och 
håller på med låset 
när den boende, som 
är hemma, öppnar 
dörren. Mannen påsåtr 
att han ska kolla 
ventilationen i lgnh. 
Boende stänger 
dörren och ringer o 
kollar med hyresvärd 
som inte har ngt 
sådant inplanerat. 

Nej Nej 

Terapivägen 14 x  28/11 kl 
07.30 

Brytskador på 
låscylinder. Boende 
som var hemma hörde 
ngn som höll på vid 
dörren men trodde det 
var brevbärare. 
Upptäckte skadorna 
efteråt. Tjuven lämnat 
utan att ta sig in. 

Nej Nej 

Kästadalsvägen  x 30/11 kl 
9.50-19.20 

Man har lyft ut hela 
glaskassetten till ett 
par dubbelkdörrar till 
balkongen. 

Ja  Nej 

Stuvsta 
Kortvingevägen 

 x 4/11 kl 
21.36 

Någon kastar två 
större stenar mot 
husets ena fönster. 
Inbrottsförsöket 
avbröts då familjen 
som var  hemma 
tände upp en lampa 
och gärningsmännen 
lämnade platsen. Ev 
lämnade gm på en 
moped. 

Nej Nej 

Grindstuvägen  x 17/11 kl 
00.35-
00.37 

Två män ses i 
övervakningskamera 
då runt på familjens 
altan och känna på 
altandörren, 

Nej Ja, 
kamera 
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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Svensborgsvägen  x 21/11 kl 
17-20.30 

Uppbrutet fönster övre 
plan. Enda rum som 
var olarmat. Släpat 
ned och ut kassaskåp 
som låg kvar på 
tomten uppbrutet och 
länsat. 

Ja Ja, 
men ej i 
aktuellt 
rum. 

Minkstigen  x 21-22/11 Bortbrutna fönsterlister 
och därmed kunnat 
lyfta ut hela 
fönsterkassetten som 
delvis blivit krossad. 

Ja Nej 

Norrgårdsvägen  x 29/11, kl 
14-18.15 

Uppbrutet fönster och 
innerruta utlyft. 

Ja Nej 

Högmoravägen  Fritidshus 5/10-5/11 Uppbruten ytterdörr till 
förråd som även leder 
in till fritidshuset 
genom fönster. 

Ja Nej 

Gladökvarn 
Sundbyvägen 

 x 16/11 kl 
07.30-
14.45 

Brytskador på 
ytterdörren som stod 
öppen när boende 
kom hem. 

Ja Nej 

Gladövägen  x 21/11 kl 
12.20-
14.45 

Krossad glasruta till 
källardörr, som man 
sedan kunnat klättra in 
genom. 

Ja Nej 

Skogås 
Tenorvägen 

 x 4/11 kl 
12.30-
15.10 

Brytmärken på 
fönsterkarm.  

Nej Nej 

Storvretsvägen x  6/11 kl 10-
22 

Krossat fönster. Ja Nej 

Kvintettvägen  x 8/11 kl 
9.10-18 

Uppbruten altandörr. Ja Nej 

Harmonivägen  x 22/11 kl 
17.30 

Någon ringer på 
ytterdörren.Efter några 
minuter hörs hur ngn 
försöker bryta upp ett 
fönster på husets 
baksida. När boende 
öppnar altandörren 
ses tre pers springa. 

Nej Nej 
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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! 
 

 

Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Stintavägen x  23/11 kl 22 
-  24/11 kl 
15.00 

Brytskador fönster Nej Nej 

Trångsund 
Etydgränd 

 x 20/11, 
10.30-14 

Sten inkastad genom 
ruta, kunnat sticka in 
handen och öppna 
fönstret och klättra in. 

Ja Nej 

Länna 
Lyckåsvägen 

 Fritidshus 29/10-7/11 Uppbrutet fönster i 
gästhus. 

  

Vårby 
Bäckgårdsvägen 12 

x  22/11 kl 
16.50 

Inga direkta brytska-
dor, troligen har man 
tryckt in rutan så att 
två fästen givit efter 
och man kunnat 
öppna fönstret och 
klättra in. Boende 
hemma och tjuvarna 
springer när de ser 
det. 

Ja Nej 

Glömsta 
Patron Lars väg 

 x 14/11 kl 
18-18.15 

Uppbrutet fönster som 
man klättrat till med 
hjälp av stege. 

Ja Ja 

Barometervägen  x 17/11 kl 18 Krossat fönster på 
baksidan av huset. 
Kunnat sticka in han-
den och öppna. 

Ja Ja 
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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.  

Annars använder många en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. 

Sammanställning november 2018, Huddinge kommun 

Stuvsta:  5 anm samt ett fritidshus 

Skogås, Segeltorp: 5 anmälningar vardera 

Snättringe, Flemingsberg :  4 anmälningar vardera 

Glömsta, Gladökvarn: 2 anm vardera 

Fullersta, Trångsund, Vårby: 1 anm vardera 

Länna: 1 anm i fritidshus 

 

 

 


