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Hej grannsamverkare! 

 

Hösten är här och med den mörka kvällar. Nu är det dags att se över belysning 

kring huset och installera rörelsestyrda lampor om ni inte redan har det. Kom 

ihåg att informera din granne om du reser bort, och be någon kolla till din 

bostad lite extra! 

Bra att se över gruppens kontaktlista inför hösten, stämmer telefonnummer?  

Har några nya grannar flyttat in som bör bjudas med i er GSV-grupp?! 

 

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 2021  

Totalt 13 nya anmälningar, samt ett fullbordat inbrott i fritidshus. Villa/radhus: 

6 fullbordade och 3 försök. Lägenheter: 3 fullbordade och 1 försök.  

 

NÄR? 

Inbrotten fördelade under dygnet; 6 dagtid, ett  kvällstid, 4 nattetid samt 3 under 

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

av bostaden. 

 

HUR? 

Främst är det fortfarande fönster man ger sig på när det gäller villor/radhus. fyra 

uppbrutna fönster och ett som krossats. Men även flera denna månad, där man 

krossat en glasruta i ytterdörren och kunnat sticka in handen och öppna med 

vredet.   

 

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! 

   

 

GODS 

Många smycken stulna, samt armbandsur, småelektronik och flertalet pass. Men 

även en del kontanter. Har du koll på vilken summa för lösöre som du har 

anmält till ditt försäkringsbolag? När det gäller kontanter så ersätter de flesta 

bolag max 2500 kr, man bör generellt inte ha kontanter hemma. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYtZ05UcBo2O_Bok2ZXYmAg
http://www.grannsamverkan.se/
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LÄNET 
Totalt i hela Sthlms län har det anmälts 298 inbrott i bostäder i augusti, varav 

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

318 varav 214 fullbordade, så det är ungefär samma jämfört med förra året och 

en liten minskning jämfört med förra månaden. I 7 av ärendena finns i nuläget 

misstänkta inskrivna, 9 olika personer. Ingen av dessa gällande 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!)  

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! 

Nästa utbildningstillfälle för GSV och brandsäkerhet i flerbostadhus blir 21 

oktober, anmäl gärna intresse redan nu så skickas inbjudan till din förening. 

 
 
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 
Terapivägen 4 

 
x 

 10/8 kl 
10.50-15.20 

Oklar ingångsväg. 
Inga brytskador. Ev 
dyrk eller låsslunga 
kan ha använts. 

 
Ja 

 
Nej 

Fullersta 
Norrängsvägen 

  
x 

3/8 kl 13-
16.30 

Uppbrutet 
köksfönster. 

 
Ja 

 
Nej 

Mossvägen  x 18/8 kl 7-15 Uppbrutet 
vädringsfönster på 
radhusets baksida. 

Ja Nej 

Gladö-Lissma       

Glömsta 
Barrskogsvägen 

  
Fritidshus 

 
28/8 kl 03 

En granne hör av sig 
till husägaren med 
anledning av en 
krossad ruta. Ev var 
det kl 3 på natten då 
hundarna hördes 
börja skälla då.  
 

 
Ja 

 
Nej 

Högmora       

Kungens Kurva       

Loviseberg       

Länna       

Segeltorp 
Slåttervägen 

  
x 

8-9/7 
(anmält 2/8) 

Glasruta på 
entrédörren är 
krossad, dock verkar 
ingen tagit sig in. 

 
Nej 

 
Nej 

Sjödalen 
Mellansjövägen 
SIGN: En liten mörk bil 
ses lämna platsen. Ev 
en blå Mazda. 
 

  
X 

12/8, kl 
12.45-13 

En sten har kastats 
in genom ytter-
dörrens glasruta. 
Därifrån kunnat 
sticka in handen och 
låsa upp dörrvredet.  
 

 
Ja 

 
Nej 

Skogås 
Gölvägen 

  
x 

3/8 kl 21- 
4/8 kl 08 

Plånbok stulen från 
hemmet, ev har 
någon gått in med 
extranyckel. 

 
Nej 

 
Nej 

Österleden  x 18/8 kl 9.40-
10.10 

Uppbruten ytterdörr. Ja Ja 
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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 

Snättringe 
Köpmansvägen 

  
x 

5/8 kl 21-6/8 
kl 10. 

Uppbrutet köks-
fönster uppmärk-
sammas av grann-
arna. Tjuven har tagit 
sig in och ut genom 
samma fönster. 

 
Ja 

 
Nej 

Roddarvägen 
 

 x 19-23/8 Uppbrutet fönster på 
husets framsida 

Ja Nej 

Stuvsta       

Trångsund 
Stortorpsvägen  

  
X 

16/8, kl 
05.50 

Brytskador på 
källardörr. Grannar 
ringer polisen pga 
ljudande larm. Två 
personer ses lämna 
tomten. 

 
Nej 

 
Ja 

Tornslingan x  9-20/6 (an-
mält 21/8) 
 
Den boende 
fick info om 
händelsen  
först senare 
via 
byggfirman.  

I samband med 
fasadrenovering har 
ngn klättrat på 
byggställningar och 
brutit på balkongdörr 
utan att lyckas få upp 
den. Larm med 
kamera fanns på 
byggställning men 
blev nedsliten.  

Nej Ja, på 
bygg-
ställn. 

Vidja-Ågesta       

Vårby 
Mogårdsvägen 31 

 
x 

 25/8, kl 8-
15.05 

En granne upptäcker 
uppbruten 
lägenhetsdörr.  

 
Ja 

 
Nej 

Lammholmsbacken x  27/8, kl18-
21.50 

Uppbruten 
lägenhetsdörr. 

Ja Nej 
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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 i ert område så är det viktigt att skapa en.  

 

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 funkt-

ioner. Information går att hitta på nätet. 

Se till att din ytterdörr inte går att 
öppna inifrån med vredet när du inte 

är hemma.  

Många dörrar har sk ”säker – borta - 
funktion”, där du drar ner en liten 

knopp innan du låser dörren utifrån. 
Då går det tex inte för en tjuv att kasta 
in en sten i entrédörrens glasruta och 

sticka in handen för att öppna. 

 


