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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE
GÄLLER PERIODEN 190807 - 191015
Under perioden har 21 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och
motsvarande siffra under samma period 2018 var 18.
Totalt har 127 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 123.
Anmälningarna är fördelade på 89 villainbrott och 38 lägenhetsinbrott.

BOSTADSINBROTT
HANDEN
Inbrott i lägenhet, 190828, Bragevägen, Handen. Brytskador på ytterdörren.
Inbrott i villa, 190917, 11.50, Kolarslingan, Handen. Larmet utlöst och
larmbolaget ser en man inne i huset. Ingen gm kvar på plats när
målsägande och polis anländer till platsen.
Inbrott i villa, 190929, Kartvägen, Söderby, Handen. Larmet har utlösts.
Gm har tagit sig in genom att bryta upp ett fönster.
Inbrott i lägenhet, upptäckt 190930, målsägande bortrest, Getporsvägen,
Handen. Uppbruten lägenhetsdörr.
Inbrott i lägenhet, 191012, Utgårdsvägen, Handen. Uppbruten
lägenhetsdörr. En granne har gjort iakttagelser i trapphuset av 4 män som
eventuellt kan ha samband med inbrottet.

VEGA
Inbrott i villa, 190904, Barents väg, Vega. Gm har tagit sig in i villan
genom att krossa ett fönster på villans altandörr.
Inbrott i villa under byggnation, 190901- 190905, Tromsövägen, Vega.
Uppbruten dörr.
VENDELSÖ
Inbrott i villa, 190920 – 190924, Grenvägen, Vendelsö. Brutit ut en
fönsterkasset.
Försök till inbrott villa, 191004, Österängsvägen, Vendelsö. Brytskador på
låset till ytterdörren.
BRANDBERGEN
Försök till inbrott i lägenhet, 190918, 10.30. Vädurens gata, Brandbergen.
Gm vaknar av att det ringer på dörren. När hen öppnar lägenhetsdörren
springer 4 personer från platsen. En hade kofot.
JORDBRO
Inbrott i lägenhet, 190829, Fältstensvägen, Jordbro. Gm har tagit sig in
genom en öppen altandörr.
Inbrott i lägenhet, 190920, Sleipnervägen, Jordbro. Uppbruten
lägenhetsdörr.

VÄSTERHANINGE
Inbrott i villa, 190812 – 190813, Dalarövägen, Österhaninge. Uppbruten
altandörr.
Inbrott i villa, 190902, Furudalsvägen, Västerhaninge. Gm har tagit sig i
huset genom att forcera upp ett vädringsfönster i köket.
Inbrott i villa, 190913 – 190916, Norrskogsvägen, Västerhaninge.
Uppbrutet fönster.
Försök till inbrott villa, 190918, Floravägen, Västerhaninge. Larmet har
utlöst. Brytskador på en balkongdörr på övervåningen. Troligen tagit sig
upp genom att klättra på ett stuprör.
Inbrott i villa, 191011, Furudalsvägen, Västerhaninge. Målsägande
kontaktas av larmbolaget att larmet utlösts på hans villa. Brytskador på ett
fönster. Okänt om någon varit inne.
Inbrott i villa, 190908 – 190923, Skogsstigen, Västerhaninge. Uppbrutet
fönster.
TUNGELSTA
Inbrott i villa, 190902, Skogstorp Transjön, Tungelsta. Gm har brutit på
flera fönster och dörr varvid larmet har utlöst.
Försök till inbrott i radhus, 190919 – 190922, Långvägen, Tungelsta.
Brytskador på låset till altandörren.
GÅLÖ
Inbrott i villa, 190905, Finkaruddsvägen, Gålö. Inga synliga skador på
huset men gods är tillgripet inne huset.

BÅTRELATERADE BROTT
Karlslunds marina

2 tillfällen, stöld ur båt och stöld av båtmotor
VENDELSÖ
Stöld av motorbåt, m.m, 190827 – 190828, Gudö Åväg, Vendelsö.
Flera målsägande.
Stöld av båtmotor, 190914 – 190915, Tutviksvägen, Vendelsö. Motorn
tillgripen från båt som låg förtöjd vid privat brygga.
DALARÖ
Stöld av båtmotor, 190831 – 190902, Askfatsvägen / Dalarö kanal, Dalarö
MUSKÖ

Stöld av båt och båtmotor, 190912, Johannesdal, Muskö. Båten
hittas drivande och motorn är då tillgripen.
Stöld av båtmotor, 190913 – 190915, Muskövägen, Muskö.
GÅLÖ
Stöld av föremål från båt, 190821, Oxnövägen, Gålö
VEGA
Tillgrepp av båtmotor, 190809 – 190822, Söderhagsvägen, drevviken,
Haninge. Båten låg förtöjd vid en privat brygga.
TUNGELSTA
Stöld av båtmotor, 190912, Drängens väg, Tungelsta. Målsägande kommer
hem och upptäcker då 3 personer och en bil på tomten. Dessa har gjort
inbrott i ett förråd och bland annat tillgripit en båtmotor. Polis till platsen
och alla 3 grips.

ORNÖ
Stöld av träningsroddbåt, 190912 – 190925, Talludden, Ornö.
Stöld av växelhus, 191010 – 191014, Breviksvägen, Ornö.
Stöld av växelhus, 191007 -191110, Brevik, hamnen, Ornö.
Stöld av växelhus, 191013 – 191014, Brevik, hamnen, Ornö.
Det ska finnas fler som blivit av med sina växelhus vid samma tillfälle men
dessa är 3 är vad som anmälts.
ÅRSTA
Stöld av motorbåt, 190815 – 190817, Årsta Havsbadsvägen, Årsta
Stöld av motorbåt, 190815 – 190817, Videnäsvägen, Årsta

INBROTT I FRITIDSHUS

Inbrott i fritidshus, 190801 – 190822, Vreta, Västerhaninge
Inbrott i fritidshus, 190915 – 190919, Gålö havsbad, säsongsstuga, Gålö

SORUNDA
BOSTADSINBROTT

Inbrott i villa, 190928 – 190829, Torp, Sorunda. Gm har tagit sig in genom
ett öppet fönster.

BÅTRELATERADE BROTT
Inga brott anmälda

INBROTT I FRITDSHUS
Inga anmälda

ÖVRIGT

Som ni ser i statistiken angående bostadsinbrotten så ser vi en liten ökning
gentemot samma tidsperiod 2018. Men vi ser inga trender eller
tillvägagångssätt som sticker ut och inbrotten är fördelade på i stort sett
hela kommunen.
En sak vi vill varna för som hänt vid 3 tillfällen de senaste veckorna är att
en man ringer upp äldre kvinnor och presenterar sig som deras barnbarn
eller kompisar till deras barnbarn.
När han ringer säger han att barnbarnet är i behov av pengar och undrar om
målsägande kan hjälpa till. Ofta är det relaterat till en pågående bilaffär.
Man vill då att målsägande ska komma ut till en närliggande bankomat och
ta ut pengar.
Detta är ett tillvägagångssätt som man också sett i närliggande
Lokalpolisområden.
Det här är ärenden som är prioriterade och vi jobbar gemensamt inom
polisen för att komma till rätta med problemet.
Beträffande ärendena gällande personrån med ungdomar inblandande som
var aktuella under vintern/våren så har det varit några stycken men inte alls
inte i den omfattning som det var under vintern/våren.
Men vi går mot vintern och vinterkläderna kommer fram så det är en sak att
vara observant på och ha en dialog med sina barn. Blir man utsatt för ett
rån säger vi som tidigare att man ska lämna ifrån sig sakerna och att alltid
kontakta polisen så snabbt som möjligt så att vi får komma till platsen och
påbörja vårt arbete.

NÄSTA INFORMATIONSMÖTE

Nu var det väääldigt länge som jag bjöd in till informationsmöte men har
nu planerat in den 28/10 för nästa möte.
18.00 för de sydliga föreningarna och 19.00 för de norra föreningarna.
Inbjudan gäller huvudkontaktombud och kontaktombud.
Som vanligt på polisstationen Haninge, Runstensvägen 3.
Lars

