190806
NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE
GÄLLER PERIODEN 190603 - 190806
Under perioden har 22 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och
motsvarande siffra under samma period 2018 var 24.
Totalt har 103 brott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 105.
Anmälningarna är fördelade på 71 villainbrott och 32 lägenhetsinbrott.

BOSTADSINBROTT
HANDEN
Inbrott i lägenhet, 190603, 09.00 – 18.15, Nynäsvägen, Handen
Okänt hur man tagit sig in.
Inbrott i lägenhet, 190628, 15.10 – 15.40, Vallavägen, Handen
Lägenhetsdörren uppbruten.
VEGA
Inbrott i villa, 190730, 12.00, Hjälmsätersvägen, Handen.
Larmet har utlöst och på film kan man se 2 maskerade gärningsmän inne i
villa. Uppbruten altandörr. Ingen gm kvar på plats när väktarbolag och
polis kommer till platsen.
VENDELSÖ
Inbrott i villa, 190609 – 190610, Gustavsbergsvägen, Vendelsö
Tagit bort listerna runt fönstret i altandörren och därefter lyft ut fönstret.

Försök till inbrott villa, 190612, 10.30, Ramskogsvägen, Vendelsö
Målsägande upptäcker en man på baksidan av huset och när hon öppnar
dörren så springer han från platsen. Man upptäcker sen brytmärken på ett
sovrumsfönster.
Försök till inbrott i villa/radhus, 190618 – 190619, Tutviksvägen,
Vendelsö
Brytmärken på altandörren.
BRANDBERGEN
Försök till inbrott i lägenhet, 190716, 16.00. Vattumannens gata.
En inneboende var hemma i lägenheten och hör då att någon bryter på
lägenhetsdörren. När hen ropar så springer personen från platsen.
JORDBRO
Inbrott i lägenhet, 190630, 18.00 – 23.00, Sandstensvägen, Jordbro
Man har tagit sig genom att krossat fönstret till balkongdörren med en sten.
VÄSTERHANINGE
Inbrott i villa, 190620, 10.00 – 11.45, Lyngstavägen, Västerhaninge
Uppbrutet fönster.
Inbrott i villa, 190625, 15.00 – 21.15, Blomsterrundan, Västerhaninge
Uppbrutet fönster.
Inbrott i villa, 190703, 12.00, Tumstocksgränd, Västerhaninge
Grannar uppmärksammar ett på gående inbrott hos grannen och kontaktar
polisen. Trots spårning med hund kan inte gärningsmännen gripas.
2 män i 35 – 50 årsåldern.
Inbrott i radhus, 190610, 11.00 – 15.00, Ribby Allé, Västerhaninge
Brytmärken på terrassdörr och karm.

Försök till inbrott i villa, 190703, 06.30, Pytsgränd, Västerhaninge.
Målsägande befinner sig i huset när hen hör hur att skjutdörren till
uterummet öppnas. Målsägande ser ingen person men ser att dörren till
uterummet har öppnats.
Inbrott i lägenhet, 190728, 02.00 – 10.00, Prästgårdsvägen.
Målsägande uppger att någon okänd har tagit sig in genom den olåsta
balkongdörren och tillgripits diverse saker under tiden hen sov.
TUNGELSTA
Inbrott i villa, 190627, 10.25, Södertäljevägen, Tungelsta

Patruller beordrades till adressen med anledning av pågående
inbrott. 2 personer grips på plats medan en undkommer trots
spårning av hund i över 2 timmar.
Förberedelse till grov stöld, 190801, 01.45, Diskusvägen, Tungelsta
Målsägande som inte är hemma ser i sin övervakningskamera hur 2
personer rör sig på tomten utanför hans hus. Grannar kommer till platsen
och personer springer då från platsen. Hundpatrull spårar utan resultat.
Inga brytmärken eller skador.
MUSKÖ
Inbrott i villa, 190801-190803, Ersholmsvägen, Muskö.
Uppbrutet köksfönster

BÅTRELATERADE BROTT
Karlslunds marina

6 tillfällen. Tillgrepp av båt och stöld av båtmotor från båt
DALARÖ
Askfatshamnen, 2 st, stöld av radar och stöld av båtmotor
Hamnen, Skärkarlshöjden, Smådalarörvägen, stöld av båtmotor

Tullbacken, tillgrepp av båt
Askfatets småbåtshamn, stöld ur/från båt
Dalarö kanal, stöld av båtmotor
Smådalarövägen, Stöld av båt och båtmotor
Skärkarlshöjden, vid en brygga, stöld ur eller från båt
Strandvägen, stöld av båtmotor
Runmarövägen, stöld ur eller från båt
Skärkarlshöjden, tillgrepp av båt
Tullbacken, tillgrep av båt
MUSKÖ
Sjöängsstigen, 1 st, stöld av motorkåpa
Tasstäppebacken, Stöld av växelhus
Lugnet, tillgrepp av båt
Örnsandsbryggan, Högvägen, stöld av båtmotor
Örnvägen, stöld av båtmotor
Strandvägen, stöld ur eller från båt
Lugnet, Stöld ur eller från båt
Hyttavägen, stöld av båtmotor

Gullboda, Gumsholmen, stöld av båtmotor
Bruketviken, Arbottnavägen, tillgrepp av båt
GÅLÖ
Skälåkers båtklubb, stöld av båt och båtmotor
Askviksvägen, tillgrepp av båt
Oxnövägen, stöld av båtmotor
VÄSTERHANINGE
Storholmen, tillgrepp av båt

ORNÖ
190630. Målsägande upptäcker att två personer håller på att stjäla hans
vattenskoter från förankringsplatsen. Männen har en egen båt och har lossat
vattenskotern och börjat bogsera den från platsen. Målsägande tar då upp
jakten i egen båt och gärningspersonerna styr då mot land och springer in i
skogen. Polisen kommer till platsen och efter 45 minuters spårning med
hund kan 2 personer gripas. De hade då klippt låset till en jolle och var på
väg att lämna platsen.

UTÖ

Alléviken, tillgrepp av båt och båtmotor
NORRBY
Sjövägen, stöld av båtmotor

INBROTT I FRITIDSHUS
Östnoravägen, Västerhaninge, 190611 – 190614
Fors, Västerhaninge, 190617 - 190620
Almedalsvägen, Dalarö, 190802, 13.45 -15.40.
Uppbrutet fönster.

Då vi har grannsamverkansområden som gränsar till Sorunda så finns
den en önskan från dessa om att få lite information om vad som
händer där så därför kommer jag i fortsättningen även att lägga till
lite statistik därifrån.

BOSTADSINBROTT

Inbrott i villa, 190628 – 190701, Söder Enby, Sorunda
Krossad fönsterruta på baksidan av huset.
Försök till stöld/stöld, 190722, 02.25, Malmvägen, Sorunda
En boende har uppmärksammat hur en bil parkerat i närheten av hans hus
och han har sen sett hur 3 män lämnat bilen och gått in på hans tomt.
När patrull anländer hittar man stöldgods och anträffar också de tre männen
som då håller på att bryta sig in i förråd på en granntomt.
Männen springer från platsen men 2 utav dem grips med hjälp av hund och
fler patruller som anlänt till platsen.

BÅTRELATERADE BROTT

Skärlinge båtklubb, Skärlinge hamnväg, Sorunda, Stöld av båtmotor

INBROTT I FRITDSHUS
Inga anmälda

ÖVRIGT
En trend som ökat de senaste åren är stölder av cyklar och i år är inget
undantag. Under aktuell period så har 105 cyklar anmälts stulna.
Det finns inga speciella delar av kommunen som sticker ut angående
stölderna. Platserna är runt pendeltågsstationer, köpcentran men också på
villatomter, utanför portar och i förrådsutrymmen tillhörande
flerfamiljsbostäder.
Det här är svårt att skydda sig mot men en sak som är enkel att göra är att
anteckna ramnumret som man kan lämna i samband med anmälan. Det
underlättar för oss när vi ska söka på cyklar som vi misstänker är stulna.
Kan vi inte härleda cykeln till en anmälan så kan det bli så att cykeln
återlämnas till ev. misstänkt person.
NÄSTA INFORMATIONSMÖTE
Jag måste få återkomma med datum för nästa möte då jag ska vara borta
några veckor i slutet av augusti och början på september och har därför
svårt att boka in en tid. Jag återkommer när jag vet mer.
Trevlig fortsatt sommar
Lars

