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Hej grannsamverkare! 

 

Nu är höstmörkret här på allvar, restriktioner släppta och allt fler återgår till 

sin ordinarie arbetsplats igen. Detta påverkar även inbrottsläget. Mer viktigt än 

någonsin att ni följer de råd som finns inom Grannsamverkanskonceptet. 

Lämna några lampor tända när ni lämnar bostaden, använd de lås och larm ni 

har och prata ihop er med grannarna om ni reser bort! Att se över sina 

fönsterlister och försäkra sig om att de inte går att bända bort för att sedan 

kunna lyfta ut hela kassetten, är en god idé. Skruva tex fast listerna med extra 

skruvar på utsidan (sk envägsskruv rekommenderas). 

 

Vi är helt beroende av era iakttagelser för att komma till rätt plats vid rätt 

tidpunkt – RING 112 direkt om du observerar pågående brott! 

 

 

SAMMANFATTNING gällande anmälningar oktober 2021  

Totalt 18 nya anmälningar, samt ett fullbordat inbrott i fritidshus. Villa/radhus: 

7 fullbordade och 3 försök. Lägenheter: 4 fullbordade och 4 försök.  

 

 

NÄR? 

Inbrotten fördelade under dygnet; 3 dagtid, 3  kvällstid, 7 nattetid samt 6 under 

okänd tid på dygnet då boende varit borta under ett eller flera dygn utan tillsyn 

av bostaden.  

 

 

HUR? 

Så gott som alla drabbade bostäder denna månad var olarmade, det bör ju tyda 

på att tjuvarna i första hand väljer bort bostäder med larm. Många grannar som 

sett saker, reagerat och på så sätt avbrutit pågående brott och ringt polis – 

mycket bra! Flera drabbade hus där man varit borta flera dagar, försök få er 

bostad att se ”bebodd” ut även när du inte är hemma! 

 

 

Här kan ni hitta samtliga korta filmer med tips på brottsförebyggande åtgärder 

mot inbrott. Se särskilt den om fönster, och följ gärna de råd som ges! 
https://www.youtube.com/channel/UCYtZ05UcBo2O_Bok2ZXYmAg 
 

 

Se fler tips och råd på sista sidan, för åtgärder samt på 

www.grannsamverkan.se eller i appen SSF- Grannsamverkan! 

   

 

https://www.youtube.com/channel/UCYtZ05UcBo2O_Bok2ZXYmAg
http://www.grannsamverkan.se/
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LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 369 inbrott i bostäder i oktober, varav 

278 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året var anmälningarna 

398 varav 313 fullbordade, så det är en rejäl ökning av antalet fullbordade brott 

jämfört med förra året och även en ökning jämfört med förra månaden. I 18 av 

ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna, 23 olika personer. Tre av dessa 

gällande två av Huddinges ärenden (Masmovägen samt Sjödalsvägen).  

 

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!)  

et finns även ett enkelt tipsformulär på www.polisen.se (klicka på ”ögat” på 

första sidan) där man kan kontakta polisen om olika icke-akuta 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! 

 

Blåljuskod 

Bor ni i flerbostadshus och ännu inte har infört blåljuskod i era portar? 

Skicka ett mail till mig, Anna Schelin, så får ni mer information! 

 
 
Felanmälan Huddinge kommun  

08-535 300 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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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Flemingsberg 
Visättravägen  

 
x 

 1/5-31/8 
(anm 13/10) 
 

Någon gång under 
sommaren har ngn 
brutit sig in på okänt 
sätt och stulit pass 
samt mobiltelefoner. 

 
Ja 

 
Nej 

Mangårdsvägen 1 x  14/10 kl 18-
20.45 

Brytskador ytterdörr, 
oklart om ngn varit 
inne. En boende låg 
och sov i lägenheten 
utan att märka något. 

Nej Nej 

Fullersta       

Gladö-Lissma       

Glömsta 
Erik Pukes väg 

  
x 

 
16-23/10 

Uppbrutet 
sovrumsfönster på 
villans botten-
plan.Fönsterhaspar  
sönderbrutna. 

 
Ja 

 
Nej 

Lindgårdsvägen  x 10-24/10 Uppbrutet fönster på 
fritidshus. 

Ja Nej 

Högmora       

Kungens Kurva       

Loviseberg       

Länna       

Segeltorp 
Visirvägen 

 
x 

  
6-8/10 

Upptäcker att 
lägenheten är 
genomsökt, inga 
brytskador. Tidigare 
borttappade 
dörrnycklar kan ev 
ha använts. 

 
Ja 

 
Nej 

Sjödalen 
Sjödalsvägen 23 

 
x 

 20/10, kl 
05.20 

Ett vittne ringer 
polisen då han ser 
en man som försöker 
bryta sig in i ett 
flerbostadshus. En 
person gripen och 
verktyg i beslag.  

 
Nej 

 
Nej 

Skogås       
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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Snättringe 
Frösövägen 2 

  
x 

29-30/10 
(troligen vid 
midnatt) 

Brytskador på 
altandörren tjuven 
lämnade skruv-
mejslar kvar. 

 
Nej 

 
Nej 

Stuvsta 
Huddingevägen (nära 
Älgskyttev) 

  
x 

20/10 kl 11-
14 

Krossat yttre glas på 
ett badrumsfönster i 
källare. Saker har 
flyttats inne i 
badrummet, oklar 
ingångsväg. 

 
Ja 

 
Nej 

Egnahemsvägen  x 20/10 kl 
8.30-18.50 

Uppbrutet fönster på 
husets övervåning. 

Ja Nej 

Myrängsvägen  x 25/10, kl 
02.30-12.00 

En boende upplever 
att någon varit inne 
(ev med nyckel) i 
huset under natten 
och stulit plånbok 
samt bilnyckel.  

Ja Nej 

Ågestavägen (nära 
Egnahemsv) 

 x 25-31/10 Lister bortbrutna från 
altandörrsfönster. 
Hela ramen bortlyft 
men de verkar sedan 
ha blivit avbrutna och 
ej tagit sig vidare in. 

Nej Nej 

Trångsund 
Backslingan 

  
x 

1/10 kl 
02.58 

Uppbruten dörr till 
garage som sitter 
ihop med 
bostadshuset. 
Kameralarm visar en 
kvinna inne i garget, 
men ingen kvar vid 
genomsökning av 
polis och vaktbolag. 

 
Ja 

 
Ja 
kamera 

Näckrosvägen  x 1/10 kl 
23.45-2/10 
kl 00.15 

Uppbruten altandörr. 
Någon har tagit sig 
in, men oklart om 
något stulits. Boende 
var hemma och 
troligen upptäcktes 
det och man 
lämnade huset direkt 
 

Ja Nej 
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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Korpstigen 17 x  21/10 kl 
19.30-19.40 

Två personer bankar 
på fönster och 
försöker bryta upp 
altandörren, men 
lämnar sedan 
platsen. 

Nej Nej 

Vidja-Ågesta       

Vårby 
Botkyrkavägen 7 

 
x 

 1-2/10 En granne reagerar 
på en uppbruten 
lgnhtsdörr och 
tillkallar polisen. 
Lägenheten 
genomsökt, ingen 
kvar på platsen. 

 
Ja 

 
Nej 

Varvsvägen  x 7/10 kl 
04.52 

Larmbolaget kallar 
dit polis, ett fönster i 
en dörr på baksidan 
är krossat. Oklart om 
någon varit inne eller 
om gods saknas. 

Ja Ja 

Vårby allé 31 x  16/10, kl 
19.45-20.18 

Grannar noterar 
maskerade personer 
i rörelse kring 
adressen, ser en 
uppbruten lägenhets-
dörr och ringer polis. 

Ja Nej 

Bäckgårdsvägen 38 
SIGN: En röd VW Polo, 
en grå Volvo kombi. 3-4 
killar 22-25 år, svarta 
jackor och svart hår. 

x  19/10 kl 
17.40 

Ett vittne ser på 
avstånd, 3-4 killar 
med brytverktyg. De 
lämnar platsen i två 
bilar när de får syn 
på vittnet. Brytskador 
på port och 
lägenhetsdörr. 

Nej Nej 

Masmovägen   x 28/10 kl 
02.00 

Två misstänkta grips 
på tomten när de 
krossat rutan till ett 
sovrum. Boende 
hemma och 
tillkallade polis. 

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, oftast mycket 

snabbare än så. 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 polisen! 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 eller kontakt via app etc i ert område så är det viktigt att 

skapa en kommunikationskanal för att hålla er grannsamverkan vid liv.  

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 utmärkt som kommunikationskanal men har lite olika funktioner. Information går 

att hitta på nätet. 


