
 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN • NOVEMBER 2021 
 

 

Hej grannsamverkare! 

 

Utmärkande denna månad är att tjuvar går runt och känner på dörrar nattetid. 

LÅS ALLA DÖRRAR TILL BOSTADEN ÄVEN NÄR NI ÄR HEMMA! I början 

av november är det Snättringe som drabbas hårt, området kring Långsjön, 

därefter flyttar det mot Segeltorp där flera områden drabbats. Hundsök har 

gjorts vid flera tillfällen men spåren tar snabbt slut, vilket bör tyda på att 

gärningspersonen har en bil (eller sparkcykel?) i närheten. Flera spår och 

olika signalement tyder på att det troligen är minst 2-3 olika personer som är 

aktiva i området. Polisutredningar pågår och vi vill framför allt få in fler 

iakttagelser, speciellt från er som har kameror och kan ha sett inkräktare på 

tomten även om ni själva haft låsta dörrar och tjuven inte tagit sig in 

någonstans. Skicka filmer och iakttagelser till polisen snarast! 

 

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 november 2021  

Totalt 20 nya anmälningar. Villa/radhus: 11 fullbordade och 6 försök. 

Lägenheter: 1 fullbordat och 2 försök. Denna månad har jag även tagit med och 

redovisat stöld i bostäder utan inbrott, vilket varit utmärkande många denna 

månad. Dock är inte det redovisat i sammanställningen över länet. (kräver 

manuell genomgång av alla anmälningar vilket inte är möjligt för mig) 

 

NÄR? 

Inbrotten fördelade under dygnet; 6 dagtid, 2  kvällstid, 8 nattetid samt 4 under 

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

 

HUR? 

I 7 av ärendena denna månad har tjuvar tagit sig in genom olåsta dörrar. I fyra 

av fallen som är försök har tjuvar tyckt i dörrhandtag som varit låsta och brottet 

därför ej kunnat fullbordas. Fyra bostäder har haft larm varav ett stoppat tjuven 

från att fullborda och ett av okänd anledning inte utlösts. I två fall har kameror 

filmat inbrottsförsök på tomten (polisen tackar för bilder!) 

 

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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Faktaansvarig:  

LÄNET 

Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 397 inbrott i bostäder i november, varav 

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

371 varav 271 fullbordade, så det ökar något denna månad. Även en ökning 

jämfört med förra månaden. I 13 av ärendena finns i nuläget misstänkta 

inskrivna, 15 olika personer. Två av dessa gällande ärenden i Huddinge 

(Diagnosvägen samt en gripen i bil med stöldgods från okänd plats.).  

 

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. Eller maila till: registrator.stockholm@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! 

 

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/
mailto:registrator.stockholm@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 Date Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Flemingsberg 
Mangårdsvägen 9 

 
x 

 17/11 
10.20
18.20 

Kraftiga brytskador på 
lägenhetsdörren, i höjd 
med låset. 

 
Ja 

 
Nej 

Diagnosvägen 15 X  22/11 
kl 
13.20 

Förberedelse till  grov stöld. 
En person stått utanför 
lgnhsdörren med handskar 
och kofot. Ringt på. Boende 
ringer polis och personen 
grips i porten.Kofoten i ett 
fodral över axeln. 

 
Nej 

 
Nej 

Fullersta 
Farvägen 

  
X 

18/11 
kl 
17.18 

Inbrottslarm från ytterdörr, 
polis kallas till platsen. Bryt-
skador på ytterdörren men 
ej fullbordat. Troligen 
avbrutit när larmet går. 

 
Nej 

 
Ja 

Gladö-Lissma       

Glömsta 
Vällistavägen 

  
X 

26/11
15.15
18.00 

Grov stöld utan inbrott, 
troligen har tjuven tagit sig 
in genom en olåst 
tvättstugedörr. 

 
Ja 

 
Nej 

Högmora       

Kungens Kurva       

Loviseberg       

Länna       

Segeltorp 
Malmvägen 

  
X 

29/10
-2/11 

Uppbruten ytterdörr. En 
granne upptäcker  

 
Ja 

 
Nej 

Lövkärrsvägen 
SIGN: Man med svart 
jacka, svarta byxor och 
brun/röd halsduk. Kort 
brunt hår. 

 X 2/11 
kl 
20.20 

Stöld utan inbrott genom 
olåst ytterdörr. Boende 
hemma men på över-
våningen. Springer ner och 
ser en man lämna huset 
med ryggsäck och väska 
som stått i närheten av 
hallen. Gärningspersonen 
springer och slänger 
väskorna på uppfarten. 

 
Ja 

 
Nej  
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Område Lgnh Vill/radh Date Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

G:a Kyrkvägen  X 8-
12/11 

Stöld utan inbrott genom 
olåst ytterdörr. Jacka med 
plånbok i fickan stulen från 
hallen. 

 
Ja 

 
Nej 

Brantstigen 
 

 X 16-
17/11 

Stöld utan inbrott genom 
olåst altandörr. Någon har 
troligen varit inne i 
bostaden vid två tillfällen 
och stulit olika bankkort 
som man sedan försökt 
använda. Nattetid. 

 
Ja 

 
Nej 

Teknikervägen  X 18/11 
kl 
12.45
-13 

Boende hemma på 
övervåningen, hör en smäll 
från nedre botten. Skriker, 
och gärningspersonen 
lämnar utan att fullfölja 
inbrottet. Ev har personen 
knackat på innan fönstret 
bröts upp, den boende 
hann inte öppna.  

 
Nej 

 
Nej 

G:a Kyrkvägen  
SIGN: man i mörka 
kläder, ca 180 cm lång, 
smal kroppsbyggnad. 

  
X, 

24/11 
kl 
01.16 

Boende vaknar av ljud på 
nedervåningen. Ser en 
okänd man och uppbruten 
altandörr. Skriker åt 
mannen som springer från 
platsen. Glömmer kvar sina 
skor ute på altanen. 

 
Ja 

 
Nej 

Brantstigen 
SIGN: 
Kraftigt byggd man i 30-
40 årsåldern. Ljus hy, 
beige fleecetröja, 
upprullad mössa. 

 X 26/11 
Kl 
00.50 

Okänd man ryckte i altan-
dörren. När boende märkte 
så lämnade han tomten. 
Hundspårning men spåren 
upphör, troligen haft ett 
fordon parkerat i närhet. 

 
Nej 

 
Nej 

Hagvägen  x 27/11 
kl 00-
07 

Någon har tagit sig in i 
huset under natten på 
okänt sätt, inga brytskador. 
Ev  genom olåst tvättstuge-
dörr.  
 

 
Ja 

Ja men 
det har 
ej 
utlöst. 
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Område Lgnh Vill/radh Date Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Hagvägen  x 27/11 
23.30
-
28/11  
08.15 

Någon har tagit sig in i 
huset under natten på 
okänt sätt. Inga brytskador. 
Familjen tror att tjuven ev 
tagit sig in via källardörren. 
 

 
Ja 

 
Nej 

Sätthammarsvägen  x 1/12 
kl 
00.45 

Försök till grov stöld. En 
man har gått runt huset och 
känt på dörrhandtag samt 
tittat in genom fönster. Alla 
dörrar låsta därför ej 
fullbordat brott. 

 
Nej 

 
Ja 
kamera 

Verkstadsvägen 
SIGN: Ung kille i 20-
årsåldern. Rakad på 
sidorna ”kalufs” på 
huvudet. 

 X 1/12 
kl 01 

Försök till grov stöld. En 
okänd man har försökt ta 
sig in i familjens bil och 
bostad genom att rycka i 
dörrhandtagen. Allt låst, 
därav ej fullbordat brott. 

 
Nej 

 
Ja 
kamera 

Sjödalen 
Kansligränd 3 

 
X 

 17/11 
kl 
18.20 

Boende är hemma och hör 
att det ringer på 
lgnhtsdörren. Öppnar inte 
då det inte väntas besök. 
Hör att ngn börjar bryta på 
dörren. Gärningspersonen 
avbryter och lämnar. 

 
Nej 

 
Nej 

Skogås       

Snättringe 
Frösövägen 
SIGN: man med svart 
jacka m luva, mörka 
byxor, svart mössa, ljus 
hy. 

  
X 

2/11 
kl 
11.05 

En person kommer på 
elsparkcykel, går in på 
tomten och försöker rycka 
upp altandörren. Jagas iväg 
av granne. Hundsök men 
spåren tar snabbt slut.  

 
Nej 

 
Nej 

Snäckvägen  x 7-
9/11 

Stöld utan inbrott. Två 
nätter i rad, genom olåst 
ytterdörr resp olåst 
tvättstugedörr. Stulit gods 
från plånböcker i hallen vid 
båda tillfällena. 
 

 
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 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! 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område Lgnh Vill/radh Date Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Stuvsta 
Fågelvägen 

 
 

 
X 

 
25/10
-4/11 

Uppbrutet fönster på husets 
baksida. Ev kan ett 
telefonsamtal från en 
”mattförsäljare” vara 
rekning för det här inbrottet. 
Husägaren blivit uppringd 
och sagt att han för 
närvarande inte bor i huset. 

 
Ja 
 

 
Nej 

Myrängsvägen  X 1-
5/11 

Okänd person har krossat 
rutan till huset som för när-
varande står tomt.  

 
Ja 
 

 
Nej 

Trångsund       

Vidja-Ågesta       

Vårby       

Denna månads sammanställning gäller statistik ang inbrott i bostäder samt stöld i bostad 

utan inbrott men med inbrottsliknande tillvägagångssätt. 

 

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. 
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Grannsamverkan på Facebook 

Polisen Huddinge driver en sluten grupp för grannsamverkan, där grupper kan kommunicera sinsemellan. 

Förmedla goda råd och idéer om förebyggande arbete, tipsa om ev rekning för inbrott, ställa frågor om 

larm, kameror, appar mm. Även komma i kontakt med Grannstödsbilen eller Unga mot inbrott som också 

finns i gruppen. 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 … 

 

Huddingepolisens officiella Facebooksida 

Hittar du här: https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/  

Du behöver inte ha en egen profil på FB för att kunna läsa på sidan utan det fungerar som en vanlig web-

sida. För att kunna gilla/följa och kommentera måste du dock ha en FB-profil. 

 

Huddingepolisen på Instagram 

Sedan en tid tillbaka finns vi även på Instagram. polisen_huddinge Välkomna! 

 

https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge/

