
 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN • AUGUSTI 2022 
 

 

Hej grannsamverkare! 

 
Vi går mot mörkare tider, och historiskt är det då vi brukar drabbas av flest 

inbrott. Vill uppmana alla att aktivera igång er grannsamverkan om den gått in 

i dvala senaste tiden. Ha koll på varandras hus och reagera på avvikande 

beteenden i området. Meningen ”Hej, dig känner jag inte igen, söker du 

någon?” är bara trevligt om man kommer som ny till ett område, och kan räcka 

för att få tjuven att välja ett annat område när de rekar. 

 

Stöld i bostad, genom att tjuvar kan ta sig in genom olåst dörr eller fönster, vill 

vi inte bjuda på, och ni kan vara säkra på att det känns på dörrhandtag i alla 

våra områden nattetid – lås även när du är hemma! 

 

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 augusti 2022.  
Totalt 11 nya anmälningar. Villa/radhus: nio fullbordade, inga fritidshus 
drabbade. Lägenheter: ett fullbordat och ett försök.  
 
NÄR? 
Inbrotten fördelade under dygnet; 3 dagtid, 1 kvällstid, 3 nattetid och 4 
anmälningar under okänd tidpunkt då boende varit borta under ett eller flera 
dygn. 
 
HUR? 
Flera där man tagit sig in på okänt sätt via troligen ytterdörrar. Antingen har det 
varit nycklar på drift eller att de lyckats manipulera lås utan att lämna några 
spår, tex med en låsslunga eller att boende glömt låsa, vilket alla är säkra på att 
man inte gjort. Utlyft fönsterkassett på altandörr har förekommit, samt att man 
brutit upp nedredelen på en altandörr och kunnat krypa in som en ”kattlucka”. 
Detta är tillvägagångssätt som enkelt kan förebyggas. Se gärna de förebyggande 
filmerna som ”Samverkan Mot Brott” tagit fram, för enkla tips och knep! 
 
Här kan ni hitta korta filmer med tips på brottsförebyggande åtgärder mot 
inbrott. Se särskilt den om fönsterdörrar (altandörrar), och följ gärna de råd som 
ges! https://www.youtube.com/channel/UCYtZ05UcBo2O_Bok2ZXYmAg 
 
Se fler tips och råd 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 209 inbrott i bostäder i augusti, varav 
161 är inskrivna som fullbordade. Samma period förra året var anmälningarna 
298 varav 209 fullbordade, så det är en stor minskning i länet jämfört med förra 
året och även färre anmälningar än föregående månad. I tre av ärendena finns i 
nuläget misstänkta inskrivna, tre olika personer. Inga inskrivna 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 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  
Diagnosvägen 7 
SIGN: Man 25-30 år, 
ljust skägg, ljus hy, 
kraftig kroppsbyggnad. 

 
X 

 22/8 kl 04-
04.30 

En man försökte bryta 
upp lägenhetens 
vardagsrumsfönster, 
men boende var 
hemma och skrämde 
iväg mannen som 
sprang från platsen. 

 
Nej 

 
Nej 

Björnkullavägen X  31/8 kl 
05.50- 
18.35 

Lägenhetsdörren intakt, 
någon har tagit sig in 
på okänt sätt genom 
nyckel eller manipulerat 
låset. 

 
Ja 

 
Nej 

Fullersta 
Skogsvägen 

  
X 

2/8 kl 
01.37 

Larmet går, men på 
okänt sätt lyckas 
tjuvarna larma av. De 
tar bl a tar familjens 
bilnycklar och ger sig 
iväg i deras bil. 

 
Ja 

 
Ja + 
Kamera 

Yrkesvägen  x 15/8 kl 07-
16/8 kl 17 

Altandörr uppbruten 
nedtill och tjuven har 
kunnat krypa in genom 
dörren. 

 
Ja 

 
Nej 

Gladö-Lissma       
Glömsta       
Klimatvägen  X 19/8 kl 

19.09 
Larmbolaget ser tre 
personer inne i villan, 
patrull på plats noterar 
att altandörr på 
baksidan är uppbruten, 
men inga personer kvar 
i huset. 

 
Ja 

 
Ja 

Högmora       
Kungens Kurva       
Loviseberg       
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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 Datum Tillvägagångssätt Fullbordat Larm 
Länna       
Segeltorp       
Sjödalen 
Sörskogsvägen 

  
X 

26-28/8 Ett fönster bortbrutet Ja Nej 

Skogås 
Rapsodivägen 

  
X 

18/8 kl 12-
13 

Den boende hade 
glömt att låsa dörren 
och tjuv har tagit sig in 
och stulit en mobiltfn. 

 
Ja 

 
Nej 

Tenorvägen  X 19/8 kl 00-
20/8 kl 09 

Man har tagit sig in i 
radhuset på okänt sätt, 
bla stulit handväska 
med garage- och 
bilnyckel. Kört iväg med 
bilen från garaget. 

 
Ja 

 
Nej 

Snättringe 
Midgårdsvägen 

  
X 

18/8 kl 7-
17 

En dörr uppbruten och 
ett fönster krossat. 
Familjen bortrest men 
en observant granne 
ser dörren stå öppen. 

 
Ja 

 
Nej 

Poppelvägen  X 26-30/8 Husvakter ser att altan-
dörren är öppen, oklart 
hur tjuvarna tagit sig in. 

Ja Nej 

Marvedsvägen  X 29-31/8 Fönsterkassett utlyft 
från altandörr, man har 
klättrat på altanmöbler 
för att ta sig in. 

Ja Nej 

Stuvsta       
Trångsund       
Vidja-Ågesta       
Vårby       
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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 … 


