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Hej grannsamverkare! 
 

Fortfarande förhållandevis få inbrott för att redan vara inne i 
höstmånaderna, hittills endast 2 anmälda i oktober. Tänk om vi 
tillsammans kunde hjälpas åt att hålla nivåerna nere hela hösten?! Vill 
särskilt be alla i år, att dels ALDRIG lämna sitt hus helt nedsläckt under 
de mörka timmarna om man inte är hemma. Dels hjälpa oss att vara ute 
och promenera i våra bostadsområden under hösten/vintern och 
reagera om ni ser ngt avvikande. Kom ihåg att ni kan göra stor nytta 
genom att prata med främmande personer i ert område ”Hej, dig känner 
jag inte igen, kan jag hjälpa dig med något?” är en mycket användbar 
fras … 
 
Rekommenderar att man hellre pratar med personer än att enbart 
fotografera dem och lägga ut i olika sociala medier. Utifrån vad ni får för 
svar, så lita på er magkänsla om det är ngt som ska förmedlas till 
polisen och/eller grannarna. Det brukar räcka långt. 
 
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! 
 
ÅLDRINGSBROTT! 
Vi vill passa på att skicka ut en varning gällande brott mot äldre. Vi 
har fått in anmälningar om flera fall senaste veckorna i Huddinge. Det sk 
”barnbarnsbedrägeriet”, där ngn ringer och utger sig för att vara den 
äldres barnbarn som behöver låna pengar. Man skickar sedan en 
”kompis” för att hämta pengarna. I de fall den äldre inte har haft pengar 
hemma, har man åkt med till en bankomat. OM ngn ringer dig, be alltid 
att få ringa upp och ring då det nummer du själv har till din anhörig. 
Hjälp oss sprida till alla äldre i din närhet! 
 
 

SAMMANFATTNING gällande anmälningar september 2019  
Totalt 10 anmälningar. Villa/radhus: 7 fullbordade. Lägenheter: 2 
fullbordade och 1 försök. Förra året samma period anmäldes 12 inbrott 
varav 9 var fullbordade.  
 
NÄR? 
1 inbrott har skett dagtid, 1 inbrott nattetid, 2 kvällstid samt 6 okänd tid 
på dygnet (lång brottstid)  – 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! 
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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 337 inbrott i bostäder, varav 261 
är inskrivna som fullbordade.  Samma period förra året var siffrorna 350 
och 258. I 14 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna (16 olika 
personer), tyvärr inga misstänkta i Huddinges ärenden.  
 
 
 
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 en utbildning för 
flerfamiljshus i mitten av oktober. 
 
 
 

http://www.samverkanmotbrott.se/
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/
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 DRABBADE GATOR/OMRÅDEN 

Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Skogås 
Fäbodvägen 

 
x 

 1/9 kl 19-20 En person som ligger 
hemma och sover, 
hör att ngn bankar på 
dörren. När hon går 
dit står 3 pers i hallen 
varav en har en 
kofot. De springer 
när de ser att ngn är 
hemma. Brytskador 
på dörr och karm. 

Nej 
Ej fått med 
sig gods. 

Nej 

Timmervägen  X 20/9 kl 
21.14 

Polis till platsen pga 
inbrottslarm. Tjuvar 
tagit sig in genom 
lucka på vinden. 
Hundsök utan 
resultat. 

Ja Ja 

Härbrevägen X  25/9 kl 9-
20.30 

Uppbruten lgnh dörr.  Ja Nej 

Segeltorp 
Chronas väg 

 X 6/9 kl 17-7/9 
kl 13.20 

Uppbrutet fönster på 
baksidan. Villan är fn 
obebodd (dödsbo), 
genomsökt. 

Ja Nej 

Hagvägen  X 6/9 kl 20 -
7/9 kl 12 

Utlyft fönster. 
Nedervåning 
genomsökt. 

Ja Nej 

Tärnvägen  X 7/9 kl 03.30 Ruta utlyft ur altan-
dörren. Larmet går 
endast till boendes 
mobil. Bortrest. 

Ja Ja 

Hagvägen  X 6/9 kl 19 -
8/9 kl 12. 

Utlyft fönsterkassett. Ja Ja 

Masmo 
Solhagavägen 

 
X 

 16/9 kl 13-
16 

Någon tagit sig in på 
oklart sätt. Äldre 
småelektronik 
tillgripen. 

Ja 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! 

 

Kan också vara bra att känna till, att när ni får ett brev hem i brevlådan att ert 

ärende är nedlagt, så innebär detta i praktiken att alla spår är säkrade och att 

ert ärende ligger vilande till dess något tillkommer i ärendet. Tex att ngn grips 

för annat brott och spår jämförs som ger träff, eller gods hittas från ert inbrott. 

Men att just nu finns inget mer att utreda, därför läggs ärenden ned i avvaktan 

på det. 

 

 

 

 

 

Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Fullersta 
Norrbyvägen 

  
X 

21-30/9 Uppbrutet fönster på 
husets baksida. 

Ja Nej 

Glömsta 
Patron Lars väg 

  
X 

17-19/9 Uppbruten bakdörr 
till huset som är 
under ombyggnad. 

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. 

FACEBOOK 

Polisen Huddinge driver en sluten grupp för grannsamverkan, där grupper kan kommu-
nicera sinsemellan.  

Förmedla goda råd och idéer om förebyggande arbete, tipsa om ev rekning för inbrott, 
ställa frågor om larm, kameror, appar mm.  

För att gå med i gruppen ställer du dig i sökrutan på FB och skriver ”Grannsamverkan 
Huddinge” sedan ansöker du om att gå med och svarar på de tre frågor som dyker upp.  

OBS Att frågan om vem som är din kontaktperson alltså gäller vem i ditt bostadsområde 
som är din kontaktperson, svaret är inte Anna Schelin på polisen … 


