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Hej grannsamverkare! 
 

November genererade fler besök än tidigare månader, inbrottstjuvarna 
passar på när det tydligt syns om man är hemma eller ej. Uppmanar er 
verkligen att ALDRIG lämna era hus helt nedsläckta under de mörka 
timmarna när ni inte är hemma. Kom ihåg att det nu blir mörkt redan 
tidigt på em. 
 
Vill också påminna om möjligheten att DNA-märka era värdesaker samt 
då också sätta upp dekaler ATT ni har märkt, vilket gör huset mindre 
attraktivt för tjuvar.OM ni har larm se till att de är aktiverade. 
 
Tack på förhand för ett gott samarbete! 
 
Vi är helt beroende av era iakttagelser för att komma till rätt plats vid rätt 
tidpunkt – RING 112 direkt om du observerar pågående inbrott! 
 
 
 

SAMMANFATTNING gällande anmälningar november 2019  
Totalt 27 anmälningar. Villa/radhus: 14 fullbordade och 7 försök, samt 
ett fullbordat inbrott i fritidshus. Lägenheter: 3 fullbordade och 4 försök. 
Förra året samma period anmäldes 32 inbrott varav 22 var fullbordade.  
 
NÄR? 
Inbrotten fördelade under dygnet; 9 st dagtid, 6 st kvällstid, 3 nattetid 
och 9 okänd tid på dygnet  – Kom ihåg att försöka få ditt hus att se 
”bebott” ut även när du inte är hemma, samt be ngn granne ha koll på 
huset. Efter kl 14 börjar det mörkna och det syns tydligt om man ej är 
hemma ifall huset är helt nedsläckt … 
 
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 eller i appen SSF- Grannsamverkan! 
    
LÄNET 
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 543 inbrott i bostäder, varav 406 
är inskrivna som fullbordade.  Samma period förra året var siffrorna 638 
och 500. I 17 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (21 olika 
personer), en av de misstänkta i ett av Huddinges ärenden.  
 
 
 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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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 själv, 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 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/   där man kan kontakta polisen 
om olika ärenden och även bifoga bilder / filer 
 
 
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! 
 
 
Grannsamverkan i flerbostadshus 
Ni vet väl att grannsamverkan även går att starta i flerbostadshus?! 
Hjälp oss gärna att sprida det till vänner och bekanta som bor i 
lägenheter. Det går bra att kontakta polisen via kontaktformuläret på 
polisen.se och skriva vilket område man bor i och att man vill ha 
information om grannsamverkan. Vi kommer ha nästa utbildning för 
flerfamiljshus i vår. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/
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 

Skogås 
Rondovägen 

 x 1/11 kl 
17.10-2/11 
kl 00.15. 

Uppbruten altandörr Ja Nej 

Storvretsvägen X  15/11 kl 05-
16.00 

Uppbruten 
lgnhtsdörr, både över 
och underlås brutna. 

Ja Nej 

Drevviksvägen  X 16-18/11 Brytskador på 
entrédörren. Både 
handtag och lås. 

Nej Nej 

Trångsund 
Essvägen 

 X 31/10-3/11 Altandörr till uterum 
uppbruten.Ingen 
verkar ha varit inne i 
huset. 

Nej Nej 

Segeltorp 
G:a Södertäljev 

 X 12/11 kl 
18.15 

Uppbrutet badrums-
fönster. Ut genom 
sovrumsfönster. 
Boende hörde duns, 
märkte flera timmar 
senare att sovrums-
fönstret stod öppnat. 
Samt morgonen 
därpå att badrums-
fönstret var upp-
brutet. Inget saknas. 

Ja Nej 

Sjödalen 
Sjödalsbacken 

X  19/11 kl 
7.30-17.30 

Brytskador på 
ytterdörr. Ej lyckats. 

Nej Nej 

Polvägen  x 27/11, 8-
18.15 

Fönsterruta utlyft från 
nedervåning. 

Ja Nej 

Flemingsberg/Kästa 
Trågstigen 
 

 x 8/11 kl 
00.40 

Någon ringer på 
ytterdörren mitt i 
natten. Man ser 
ingen person efter 
kontroll. Dagen efter 
upptäcks att gods 
saknas från hallen. 
 

Ja Nej 
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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Snättringe 
Lönnvägen 

 x 30/10-3/11 Sönderslaget köks-
fönster (troligen med 
verktyg från famijens 
förråd), klättrat in via 
brandstege.  

Ja Nej 

Köpmansvägen  X 13/11 kl 
20.15 

En person försöker 
bryta upp ett fönster 
på nedervåningen. 
Familjen hemma på 
övervåningen. När 
boende gick ner så 
sprang gärnings-
personen iväg. Bryt-
märken på fönster. 

Nej Nej 

Vårby 
Mogårdsvägen  

X  16/11 kl 13-
22. 

Uppbruten säker-
hetsdörr. 

Ja Nej 

Mogårdsvägen X  16-17/11 Brytmärken på lä-
genhetsdörr, man 
har ej lyckats ta sig 
in. 

Nej Nej 

Mogårdsvägen X  18/11 kl 10-
22 

Brytmärken på 
lägenhetsdörren. 
Upptäcks när boende 
ska lämna sin lgnh. 
Troligen har 
gärningspersonen 
påbörjat brytning 
men avbrutit när ngn 
var hemma. 

Nej Nej 

Bäckgårdsvägen X  19/11 kl 15-
20.40. 

Tagit sig in genom 
fönster via inglasad 
uteplats. 

Ja Nej 

Bäckgårdsvägen X  19/11 kl 18-
18.30 

En person var kvar 
hemma i lgnh och 
hör hur ett fönster 
krossas. När han 
gick för att titta mötte 
han tre maskerade 
män som sprang 
iväg direkt. 
 

Nej Nej 



 

 

 

  

GRANNSAMVERKAN • DECEMBER 2019 

 

Faktaansvarig:  

 

 

Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Stuvsta 
Skeppsmyrevägen 

 X 7/11, kl 7-
20.30 

Uppbrutet fönster 
baksida av villan. 

Ja Ja 

Egnahemsvägen  x 8/11 kl 
05.26 

Någon öppnar dörren 
till det olåsta huset 
och lyser på boende 
som sover där inne. 
Personen lämnar 
platsen direkt. 

Nej Nej 

Stensängsvägen  X 19/11, kl 
00.25 

Villa under 
renovering. 
Kameralarm går, 
väktare och polis till 
platsen. Inga 
personer kvar, inga 
brytmärken kan 
upptäckas. 

Ja Ja 
Kamera 

Älgskyttevägen  X 19/11 kl 
16.45-17.05 

Krossad ruta i 
altandörr. Vaktbolag 
ser två personer inne 
i villan. Polis och 
hundsök till platsen, 
men spåren tappas 
vid Huddingevägen. 
 

Ja Ja 
kamera 

Fullersta 
Fågelsångsvägen 

 X 31/10-1/11 Krossad ruta till 
källardörr. Stängt av 
elen nere i källaren 
så att 
kameraövervakning 
stängts av. 

Ja 
 

Kamera 

Stambanevägen  X 1/11, kl 
14.06 

Krossad ruta 
nedervåning, boende 
hemma på 
övervåningen och 
tittar ut på 
balkongen. Ser en 
man springa mot 
Huddinge C. 

Nej Nej 

Bergavägen  X 1-2/11 Brytskador på flera 
dörrar och fönster, 
men man har ej 
lyckats ta sig in. 

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 senast 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 

Per Albinsväg  X 13/11 kl 
16.24-16.36 

Vibrationslarm går. 
Vid kontroll 5 min 
senare konstateras 
att stege är rest mot 
fönster på över-
våning och ett fön-
ster har brytskador 
på nedre botten. 

Nej Ja 

Kyrkhagsvägen  X 27/11 kl 
16.15-17.00 

Uppbrutet källar-
fönster.  

Ja Nej 

Gösta Lindells väg  x 29/11 kl 8-
15 

Troligen in genom 
olåst ytterdörr.  

Ja Ja, ej 
aktivt 

Glömsta 
Talldalsvägen 

 X 15-20/11 Ett fönster utlyft från 
övervåningen. Larm 
ej utlöst. 

Ja Ja 

Vällistavägen  X 23/11 kl 
14.42-15.15 

Krossad fönsterruta. 
Larmet ej  utlöst, 
troligen endast ett 
rum genomsökt. 

Ja Ja 

Kristinavägen 
(fritidshus) 

 X 10-17/11 
och 25/11. 

Vid två tillfällen 
besökare i stugan. 

Ja Nej 

Denna sammanställning gäller enbart statistik ang inbrott i bostäder. Utöver detta så kan det ha 
varit andra brott i era områden, tex inbrott i förråd eller garage, stöld från tomter etc. 

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.  

Många använder en mailsändlista eller en sluten grupp på Facebook. Eller ngn av de appar som 
finns för ändamålet. Tex SSF- Grannsamverkan, Coyards eller Safeland. Alla appar fungerar ut-
märkt som kommunikationskanal men har lite olika funktioner. Information går att hitta på nätet. 


