
 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN • MAJ 2022 
 

 

Hej grannsamverkare! 

 

Denna månad har tjuvarna varit tillbaka i kommunen, totalt 16 anmälningar 

om inbrott / försök till inbrott. Flera via uppställda vädringsfönster samt med 

nycklar som legat gömda eller stulits vid tidigare tillfälle. Dock fortsätter även 

bedrägerierna via telefon mot framförallt våra äldre invånare, varför jag 

skickar med den bilagan igen, och ber er sprida så mycket ni kan! 

 

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 maj 2022.  

Totalt 16 nya anmälningar. Villa/radhus: 7 fullbordade och 1 försök. 

Lägenheter: 7 fullbordade och 1 försök. Inga anmälda inbrott i fritidshus. 

 

NÄR? 

Inbrotten fördelade under dygnet; 5 dagtid, 4 kväll, 1 nattetid samt 6 

anmälningar under okänd tid på dygnet då boende varit borta under ett eller 

flera dygn utan tillsyn av bostaden. 

 

HUR? 

Som vanligt är det främst fönster som används som ingångsväg på olika sätt. 

Uppbrutet, krossad ruta, utlyft fönsterkasett. MEN det som sticker ut och är 

typiskt nu med varmare väder, är att man lämnar vädringsfönster i öppet läge 

eller fönster i vädringsläge. Detta utnyttjar tjuvarna och kan enkelt ta sig in. 

Även nycklar gömda utanför bostaden, eller nycklar som stulits tidigare har 

använts för att ta sig in i bostäder utan att behöva bryta sig in. OM ni blir av 

med nycklar på något sätt, så är det viktigt att byta lås omgående och inte lämna 

bostaden utan tillsyn innan dess. Lämna inte nycklar gömda ute! 

 

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 hittar du 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 242 inbrott i bostäder i maj, varav 152 

är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året var anmälningarna 268 

varav 197 fullbordade. så det är liten minskning i länet jämfört med det. I april 

då vi i Huddinge hade endast 1 inbrott anmält så var det 203 totalt i länet varav 

129 fullbordade.  I 8 av ärendena finns i nuläget misstänkta inskrivna, 11 olika 

personer. En misstänkt i Huddinges ärende (rån av nycklar och inbrott med 

nyckel på Botkyrkavägen). 

 

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! 

 

 

 
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 Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Flemingsberg 
Alfred Nobels allé 31 

 
x 

 4/5 kl 
16.45-
19.40 

Uppbruten lägenhets-
dörr. Låset bortbrutet 
och skador på väggen. 

 
Ja 

 
Nej 

Sågstuvägen 4 x  6/5 kl 
19.45-
21.30 

Uppbruten lägenhets-
dörr. Tjuvarna har 
hängt en filt över den 
uppbrutna dörren.  

Ja Nej 

Sågstuvägen 1 x  27-28/5 Inbrott utan bryt-
märken. Ev låsslunga. 

Ja Nej 

Fullersta       

Gladö-Lissma       

Glömsta       

Högmora 
Högmoravägen 

  
x 

21/5 kl 20-
22/5 kl 
08.30 

Uppbrutet badrums-
fönster, som stått i 
vädringsläge. Ytter-
dörren kunnat öppnas 
inifrån som utgångsväg   

 
Ja 

 
Nej 

Högmoravägen   x 23-24/5 Andra inbrottet i 
samma bostad. Inga 
brytskador (stulen 
nyckel?), vitvaror 
stulna. 

Ja Kamera 

Kungens Kurva       

Loviseberg       

Länna       

Segeltorp 
Skansbergsvägen 

  
x 

16/5 kl 
23.20-
23.29 

Stöld utan inbrott, då 
tjuvarna använt en 
nyckel som legat gömd 
utanför entrén. 

 
Ja 

 
Nej 

       

Journalistvägen  x 22-23/5 Brytskada upptäckt 
under fönster till 
groventré. 

Nej Nej 

Sjödalen 
Sjödalstorget 13 

 
x 

 19/5 kl 16-
00 

Fönster mot loftgång 
krossat. 

Ja Nej 
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Område Lgnh Vill/radh Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 

Hedenhösvägen x  20/5 kl 18 Brytskador på 
balkongdörr. 

Nej Nej 

Skogås 
Rapsodivägen 

  
x 

8-10/5 Uppbrutet fönster på 
radhusets balkong. 

Ja Nej 

Musikalvägen  x 20/4-11/5 Uppbrutet fönster till 
radhusets vardagsrum. 

Ja Nej 

Duettvägen x  17/5 kl 
11.45-
12.30 

Stöld utan inbrott 
genom att man troligen 
tagit sig in genom ett 
vädringsfönster som 
stått öppet. Inga 
brytskador. 

Ja Nej 

Snättringe 
Häradsvägen 

  
X 

3/5, 13.30-
17.30 

Ett fönster i tvättstugan 
har lyfts ut 

Ja Nej 

Stuvsta       

Trångsund 
Branta Backen 

  
X 

4-5/5  Inbrott i en villa som är 
under renovering. En 
fönsterkarm sönder-
bruten samt ytterdörr 
uppbruten inifrån. 

 
Ja 

 
Nej 

Vidja-Ågesta       

Vårby 
Botkyrkavägen 3 

 
x 

 12/5 kl 11-
20 

Någon har först stulit 
nycklar (rån) från den 
boende, för att sedan ta 
sig in i bostaden med 
nycklarna. 

 
Ja 

 
Nej 

Bäckgårdsvägen 49 x  25/5 kl 18-
18.21 

Inbrott genom 
badrumsfönster som 
var uppställt i vädrings-
läge. Boende hemma 
och hör duns från 
badrummet samt ser en 
man på väg ut genom 
fönstret. Parfym stulna 

 
Ja 

 
Nej 

Bäckgårdsvägen 49 x  25/5 kl 
17.45-
18.15 

Stöld från lgnh som 
lämnats olåst under 10 
min hundpromenad. 
Väska, nycklar, jackor 
stulna från hallen. 

 
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! 

 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna månads sammanställning gäller 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. 

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 … 

 


