Hej och god fortsättning på det nya året.
Här kommer årets första nyhetsbrev och jag måste börja med att be om ursäkt för det
senaste utskicket då jag bifogade en powerpointpresentation som en del inte kunde
skicka vidare eller öppna och som kanske och var svår läsa.
Det blir så när tiden inte riktigt räcker till och man vill hitta en genväg men jag lovar att
inte göra om det.
Beträffande helgerna så har de varit relativt lugna beträffande saker som rör
Grannsamverkan.
I övrigt har det varit en del personrån mot ungdomar och en del fyrverkerier som
avlossats och en storm som fått konsekvenser i trafiken och i elnätet.

BOSTADSINBROTT
Nedan information gäller bostadsinbrott under perioden 120101 – 190104 och också
det totala antalet anmälda bostadsinbrott under 2018.
21 st, fördelat på 15 villor och 6 lägenheter.
Där ser man att norra delen av kommunen är mest utsatt men att ingen kommundel
sticker ut.
Motsvaranade siffra förra året var 22, fördelat på 12 villor och 8 lägenheter.
Totalt har 161 bostadsinbrott anmälts under 2018. 104 villainbrott/försök och 57
lägenhetsinbrott/försök.
Motsvarande siffra 2017 var 316 anmälda bostadsinbrott. Fördelat på 238 villainbrott/
försök och 78 lägenhetsetsinbrott/försök.
Att notera är att bostadsinbrotten har ökat kraftigt i vissa närliggande kommuner, inte
Nynäshamn, som ligger kvar ungefär samma siffror som föregående år. Ca 50
bostadsinbrott.
Däremot i Nacka, Botkyrka och Södertälje har men sett en kraftig ökning.
Bostadsinbrotten i Haninge är fördelade enligt nedan.
Vendelsö

Wemevägen
Fredriksbergsvägen
Oxhagsvägen. Kameralarm utlöst på kvällen där larmbolaget ser två män är inne i villan.
Männen borta när patrullen anländer.
Atletvägen

Vega
Asplunds väg
Ishavsvägen
Lignells väg
Haninge/ Brandbergen
Valfiskens gata, 2 st
Lilla Hundens gata
Stora Björnens gata
Stenbockens gata. Målsägande var hemma när han hörde att någon var utanför hans
lägenhetsdörr. När han tittar ut genom titthålet ser han en man som står utanför dörren.
Målsägande kommer åt dörrhandtaget och mannen lämnar då platsen. Inga skador på dörren
Handen
Vallavägen
Folkparken
Myrmalmsringen
Poseidons torg
Jordbro
Krogtäppan
Västerhaninge
Vargvägen
Tungelstavägen
Tungelsta
Vädersjövägen, 2 st
I övrigt är det väldigt få tips och iakttagelser som inkommer angående bostadsinbrott.
Vid några få tillfällen har man ställt olika saker på uppfarter, utanför dörrar för att se om
ägaren är hemma.

BÅTRELATERADE BROTT
Kanske det inte är det första man förknippar med jul och nyår men det är del som passar på att
stjäla båtmotorer även då.
Stöld ur eller från båt.
Håga industriområde.
Stöld av båtmotor
Gålö
Skälåkersvägen, 2 st
Lännåkersviken

Muskö
Högvägen, 2 st
Havsbadsvägen
Furuskatevägen
Rummevägen
Dalarö
Dalarö båtklubb, Dalarö Varvsväg

BRÄNDER

Beträffande bränder så har det varit relativt lugnt med endast en brand som kan härledas till
att man slarvat med ljus.
Vid 5 tillfällen har bilar brunnit men där är det inget område som sticker ut och vid 2 utav
tillfällena var det samma bil som brann 2 dagar efter varandra.
Runt nyår hade vi en del problem med ungdomar som sköt raketer och vid 3 tillfällen kan man
misstänka att bränder startats av fyrverkerier. På Klapperstenvägen i Jordbro startade en
brand på en balkong som med stor sannolikhet startades av raketer.

