
  Kvartal 2, 2021 – hur är inbrottsläget i Huddinge kommun när det gäller våra flerbostadhus?  

     Anmälda inbrott /försök lägenheter  Inbrott i förråd källare/vind 

Tillvägagångssätt: Allra flest uppbrutna lägenhetsdörrar (12 av 19 st). Därefter uppbrutna / krossade fönster 

(4 st) på nedre botten samt på loftgångar.  

När? Inbrotten har varit tämligen jämnt fördelade dag-/kvällstid, men allra flest under okänd tid då 

lägenheter varit utan koll under ett eller flera dygn (8 st) 

TIPS! Se över din hemförsäkring! Vilken summa för lösöre har du registrerat hos ditt försäkringsbolag? 

Lås alltid ALLA lås som du har på dörren, även om du bara ska lämna lägenheten en kortare stund. Ett inbrott 

tar i genomsnitt endast några minuter att genomföra och dubbla lås försvårar för tjuven och ökar 

upptäcksrisken, vilket ofta gör att de väljer en annan dörr. 

Det är bra med låsbar balkongdörr om man bor på nedre botten eller har en ”klättringsbar” balkong. Samt 

låsbara fönster i loftgångar och på nedre botten, framförallt om fönstret är lite insynsskyddat. 

LARM – kan vara effektivt, även i lägenheter, speciellt på nedre botten och våning 1 där balkongen kan nås. 

Det kan räcka med ett tjutande larm kopplat just till dörren, för att öka upptäcksrisken. 

Tips till polisen, som inte är av akut karaktär lämnas enklast via denna länk:  

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/  
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Vårby hårdast drabbat även detta kvartal.  Inga drabbade lägenheter där man uppgivit att man har haft larm. 

Även detta kvartal så är det vid flera tillfällen, grannar som upptäckt att dörrar står uppbrutna, bra att alla är 

alerta och reagerar om man ser ngt som ser ut att vara felaktigt. Prata om möjligt med era grannar och hjälps åt 

att ha koll på varandras lägenheter när ni är bortresta! Det är framförallt smycken som de drabbade har blivit 

av med. Se över vad du förvarar hemma, till vilket värde och kan du förvara det säkrare? 

Gällande inbrott i källare och förråd så är det flest i Sjödalen denna period. Kul att se att åtgärder av 

fastighetsbolagen i Trångsund verkar ha givit gott resultat. 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

