
Vi kan helt klart se att den mörka årstiden är här, och med den inbrottstjuvarnas bästa årstid. 
  
https://drive.google.com/file/d/177FnB6HLtR3_ugJ53IRdNgi1vjwqNL-G/view?usp=sharing 
  
  
Vill också redan nu flagga för att Allhelgonahelgen är den helg som det historiskt i hela Sverige, sker 
flest inbrott – det vill vi förebygga. Tillsammans med vår samverkanspartner Grannstöd Huddinge, 
försöker vi ha ökad närvaro ute i områdena i månadsskiftet okt/nov, och hoppas att ni alla hjälper oss 
att hålla koll i era områden och höra av er! Om någon är intresserad av att ansluta som 
Grannstödsförare (speciellt söker vi fler förare till östra Huddinge, där bilen är placerad i Skogås) så 
har vi nästa utbildningstillfälle 8 nov kl 14-16.30, hör av er snarast om ni vill hinna komma med på 
den! 
  
Bra åtgärder för att förebygga bostadsinbrott 

1. Försök få din bostad att se bebodd ut även när du inte är hemma! 
Tex genom lampor, klockradio, be grannar se till huset om du är borta mer än ett par dagar. 
Elpriserna har gått upp, så en god idé är att byta till LED-lampor de som du behöver ha tänt 
lite extra när du inte är hemma. Skaffa gärna timer till dina lampor! 

  
1. Hälsa alltid på varandra ni som bor i området, det gör att ni också reagerar och ser om det 

är någon ni inte känner igen som rör sig på gatan 
Det skadar aldrig att vara trevlig! ”Hej, dig känner jag inte igen, söker du någon, kan jag 
hjälpa dig?” Är en bra fras att använda sig av om det är någon du inte känner igen. 

  
1. Fokusera på beteendet och inte utseendet! 

En inbrottstjuv kan se ut hur som helst, lita på din magkänsla om någon beter sig på ett 
avvikande sätt i ert område. Har du fortfarande känslan av att något är fel, när du tilltalat 
personen, så ring polisen. (112 om det är något pågående och 114 14, om det är en känsla av 
att något kan hända – någon som rekar etc). 

  
1. Vi vet att det just nu är svårare att komma fram på 114 14 vissa tider, vi hoppas att ”särskild 

händelse Pass” snart är över så att all personal kan få återgå till sina ordinarie tjänster och att 
det då blir bättre svarsfrekvens hos Polisens kontaktcenter igen. MEN alla ni som är digitala 
kan istället använda er av det som går att göra via www.polisen.se och på så sätt avlastar ni 
telefonlinjen till de som behöver mer akut hjälp eller inte är digitala. Tips och annat ni vill nå 
polisen om, görs enklast genom att klicka på ”ögat” på polisens första sida, välja 
webformulär och där skriva det ni vill förmedla, eller maila 
till registrator.stockholm@polisen.se 

  
  
  
Med förhoppning om att vi ska få ett lugnare avslut på oktober ur inbrottshänseende och med 
förhoppning om att ni har överseende med att ni inte får ett ordinarie utskick med detaljerad info 
om inbrottsdrabbade gator och tillvägagångssätt förrän efter oktober är slut. 
  
Passar också på att redan nu informera om att tisdag 15 november kl. 16-17.30 har vi vår nästa 
Trygghetsdialog och denna gång står vi i Huddinge centrum ungefär utanför Pressbyrån / vid 
tågtunnelmynningen. 
  
Besök oss gärna på Facebook: www.facebook.com/polisen.huddinge 
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