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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MAJ MÅNAD 2018
BOSTADSBROTT
I maj drabbades vi av av 16 st bostadsinbrott inkl försök.
Vi ligger bra till i statistiken
Brottskoder 9801,0857

INBROTT I VILLA/ RADHUS 2 försök och 6 fullbordat där
gärningspersonen(GM) tagit sig in genom att bryta upp altandörar och några
fönster . Smycken, kontanter, bärbara datorer, mindre elektronikföremål,
bilnycklar , är det som GM föredragit att stjäla. Drabbade områden är
Vendelsö 3, Söderby 1, Jordbro1, Handen1 och Västerhaninge 2 .
9802,0874

INBROTT I LÄGENHET, 1 försök och 7 fullbordade där GM i flera fall
brutit upp dörren samt 2 tillfällen tagit sig in genom balkongdörren. Vid 2 är det
okänt hur GM tagit sig in. Drabbade är Brandbergen 3, Handen 2, Vendelsö 2
och 1 i Västerhaninge.
Man kan hitintills i år se en ökning av inbrott i just lägenheter i länet under
2018. Däremot har inbrott i villa/radhus minskat i länet.
Ha gärna en radio på som kan lura tjuven som inte gärna går in i bostad
där det hörs ljud ifrån.
Be grannar lägga sopor i behållaren och att tömma brevlådan.
Be granne parkera extrabilen på er uppfart om ni reser bort.
Lägenhetsägare kan med fördel montera på en låskåpa över låsvredet eller
postbox på insidan. Skyddar mot tjuven med låsslunga.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 0825
2 inbrott i källarförråd däri, Brandbergen 1, Handen 1. Kläder, högtalare och
tavla är stulet.
INBROTT/STÖLD I GARAGE 0830
7 inbrottsstöld i garage varav 6 i Vendelsö och 1 på Dalarö där företrädesvis GM
stulit sommardäcken, verktyg moped, cykel och motorcykel.
23/5 Greps 2 gärningsmän misstänkta för fler inbrott i garage efter att
medborgare observerat och ringt polis.
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SKADEGÖRELSE 1202,1203,1205,1210,1211
2 bilbränder i Handen och 2 i Jordbro, 2 övrigaskadegörelsebränder,
9 skadegörelser mot stat/ kommun varav 4 i Handen, 3 i Västerhaninge och 2 i
Tungelsta. 67 övrig skadegörelse spritt i kommunen.
Skadegörelse genom klotter redovisas ej.
INBROTT I FRITIDSHUS 0826
1 inbrott i fritidshus på Dalarö och 1 i Handen. I Handen så greps inbrottstjuven
när boende ringde polis,som hittade GM sovande på soffan i fastigheten.
Drogpåverkad
RÅN MOT BUTIK 0864,0870
Inga rån mot butik

BÅTSAMVERKAN

9815,9816,0805,0808

Båtbrott
16 båtbrott varav 4 stöld ur eller från båt, 7 stöld av båtmotor, 3 motordrivna
båtar och 2 ej motordrivna.
Mest brottsdrabbade är Dalaröv. Karlsund 3, , Gålö Askvik 4, Dalarö 2,
Lännåkersviken 2, Vendelsö 2 Tungelsta 2, Västerhaninge 1 .
Lär känna de som är behöriga att vara vid bryggorna och fråga gärna om
deras ärende om ni inte känner igen personen.
I övrigt
Relativt lugn månad utan några större oroligheter, där även Valborg
fungerade bra med fotbollsarrangemang för ungdomar i
Söderbymalmshallen.
I Västerhaninge har man vid tillfälle råkat ut för bensinslangning från bilar
på parkering. Glöm inte att ha lite koll på parkeringsområden när ni är ute
på promenader
Se till att inte anlita hantverkare som kommer
och ringer på dörren med ”otroligt bra erbjudanden” om
stenläggning/asfaltsläggning/takläggning m.m. Det kan straffa sig.
Anlita hellre entreprenörer som ni själva söker upp och som har
kontrollerbara referenser/ F-Skattsedel för rotavdrag.

