
Hej alla grannsamverkare, 
tillbaka efter två veckors ledighet så kan jag konstatera att det har varit 12 inbrott i Huddinge kommun 
sedan jag kollade sist den 27/12. Vårby har drabbats mest denna gång med 3 anmälda inbrott. 
Det är en halvering jämfört med samma period föregående år, men självklart är varje inbrott ett för 
mycket för dem som drabbas. 
Skickar detta enklare "extra utskick", men nästa ordinarie utskick kommer i början av februari! 
Rosenhillsvägen och Majgårdsvägen (Fullersta/Vistaberg) drabbades båda gatorna den 28/12. 
Snättringe: Lönnvägen 26-31/12 
Skogsäng/Milsten: Gråbergsvägen 31/12, Byalagsvägen 4-13/1 
Segeltorp: Juringe allé 7/1 
Trångsund: Printz väg 29/12 
Skogås: Duettvägen 10/1 
Vårby: Bäckgårdsv 1/1, Mogårdsv 23/12-4/1, Lysbojsvägen 14/1 
Flemingsberg: Diagnosvägen 7/1 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Det är som vanligt krossade och uppbrutna fönster och att tjuvarna i flera fall har kunnat sticka in händer 
och öppna olåsta dörrar och fönster. 
Återigen ett par fall där man har kastat in en sten genom fönstret för att sedan gå fram och öppna när 
ingen verkar vara hemma. 
Något som är anmärkningsvärt är att det vid ett inbrottsförsök på Duettvägen i Skogås har borrats ett hål 
i lägenhetsdörren vid överlåset. Tjuvarna har dock inte lyckats ta sig in. Okänt om de blivit avbrutna eller 
om tillvägagångsättet inte fungerade... 
STULET GODS 
I nästan samtliga inbrott denna period så har det stulits bärbara datorer 
(laptops) samt i många fall kontanter och smycken. Det kan vara bra att känna till att de flesta 
försäkringsbolag inte ersätter mer än 2500 kr i kontanter. 
Ni bör alltså inte förvara större summor pengar hemma, inte ens kortare perioder! Smycken med 
affektionsvärde är ju alltid svårersättliga även om man skulle få ut ersättning av sitt försäkringsbolag. 
ÖVRIGT 
En ev falskregistrerad vinröd Volvo S40 har setts köra runt i Stuvsta-området i går måndag 14/1, 
registreringsnumret började med BWW men det går till en avställd MC därav misstänks att den är 
falskskyltad. (Dock inga brott som kan förknippas med fordonet hittills anmälda i området). 
Larmföretaget LM Säkerhet i Stockholm är (som vanligt) i gång och ringer runt och erbjuder sina tjänster. 
Företaget verkar "seriöst" (på så sätt att det finns och är ett, så vitt vi kunnat undersöka, fungerande 
företag) Dock eftersom de ringer och erbjuder sig att komma hem och titta på kundens fastighets lås och 
ev larm så blir många oroliga och hör av sig till polisen då man är rädd för att det är rekning för inbrott 
som pågår. Min rekommendation gällande alla telefonförsäljare som ev kontaktar er, är att ni tar alla 
deras kontaktuppgifter (telefonnr, ev hemsida och mailadress samt säljarens fullständiga namn) och ber 
att få kolla upp och återkomma om ni är intresserade. Ni behöver inte kommentera om och vad ni redan 
har för lås och larm i dagsläget. 
Det har även hört av sig personer inom grannsamverkan som har haft besök av och anlitat LM gruppen 
och är nöjda med deras arbete. Dock är de inte en auktoriserad larmfirma, vilket Stöldskyddsföreningen 
rekommenderar att man ska anlita. 
Besök gärna www.samverkanmotbrott.se för tips hur du kan skydda dig mot stöld och inbrott! 
 

http://www.samverkanmotbrott.se/

