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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE
GÄLLER PERIODEN 200210 - 200406
Under perioden har 27 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och
motsvarande siffra under samma period 2019 var 23.
15 inbrott/försök i villa/radhus och 12 inbrott/försök i lägenhet.

BOSTADSINBROTT
HANDEN
Inbrott i villa/radhus, 200216, 01.25, Tuvvägen.
Vittnet hör hur någon försöker låsa upp ytterdörren. Hon hörde sen hur
någon rörde sig på undervåningen. Inget tillgripet. Eventuellt saknas en
nyckel.
Försök till inbrott i lägenhet, 200226, dagtid, Vallavägen.
Brytskador på lägenhetsdörren.
Inbrott i villa. 200226 – 200227, Ängsvägen.
Uppbrutet fönster.
Inbrott i lägenhet, 200315, 01.00 – 02.00, Poseiodons torg.
Målsägande uppger att någon okänd brutit upp lägenhetsdörren och därefter
tillgripit gods från lägenheten.

Försök till inbrott i lägenhet, 200323, 13.45, Vallavägen
Målsägande fick ett samtal från sina grannar som berättade att det var fyra
killar utanför hans lägenhet och bröt på hans lägenhetsdörr. Målsägandes

son var då hemma och troligtvis blev de skrämda och sprang från platsen
när de hörde honom inne i lägenheten.
Brytskador på dörren. Ungdomar 12- 15 år.
VENDELSÖ
Förberedelse till grov stöld/försök till inbrott i lägenhet, 200211, 18.30,
Vendelsömalmsvägen.
2 personer har besökt målsägande och försökt tränga sin in när hon
öppnade dörren. De hade uppgett att de hade viktig information men
målsägande lyckades stänga och låsa dörren utan att de kom in i
lägenheten.
Försök till grov stöld/försök till inbrott i villa, 200215, 02.00,
Skepparvägen.
Målsägande vaknade av konstiga ljud från garaget som är ihop byggt med
huset. När hen skrek så upphörde ljuden och man kunde se 3 personer som
lämnade tomten.
Brytskador på garagedörren.
Inbrott i villa/radhus, 200217 – 200225, Ragnebergsvägen.
Okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom att genom att lyft ur ett
fönster.
Inbrott i villa, 200221 – 200301, Skolrådsvägen.
Uppbrutet fönster vid altanen.
Försök till inbrott i villa, 200307, Henriksbergsvägen.
Målsägande var på tomten då han såg 4-5 ungdomar som ryckte i hans
ytterdörr. När han gav sig till känna sprang de från platsen. Dörren var olåst
men låst med säkerhetskedjan. Fästet för säkerhetskedjan har släppt. Inget
närmare signalement.
Inbrott i villa, 200324, 19.50, Gustavsbergvägen.

Målsägande var inte hemma när larmet utlöste men ringde då en granne
som kunde konstatera att okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom
att krossa ett fönster på övervåningen.
Inbrott i villa, 200325 – 200406, Mastvägen.

BRANDBERGEN
Inbrott i lägenhet, 200210, 09.00 – 18.00, Lejonets gata.
Uppbruten ytterdörr.
Försök till inbrott i lägenheten, 200212 – 200213, Tvillingarnas gata.
Brytskador på ytterdörren.
Inbrott i radhus, 200211, 06.30 – 16.45, Valfiskens gata.
Uppbrutet fönster.
JORDBRO
Inbrott i lägenhet, 200210 – 200214, Södra Jordbrovägen.
Krossat rutan till balkongdörren och sen öppnat dörren från insidan.
Lägenheten belägen på andra våningen.
Inbrott i lägenhet, 200219, Södra Jordbrovägen.
Okända gärningsmän har tagit sig in i lägenheten genom att bryta upp
balkongdörren.
Inbrott i villa/radhus, 200228 – 200229, Nedergården.
Uppbrutet fönster.
Samma adress, 200229 – 200301.
Inbrott i lägenhet, 200324 – 200325, Moränvägen.
Okänd gärningsman har tagit sig in i lägenheten genom att bryta upp
lägenhetsdörren.
VÄSTERHANINGE

Inbrott i lägenhet, 200210 – 200213, Stationsvägen.
Krossat ett fönster och därefter öppnat fönstret.
Inbrott i villa/radhus, 230219, 18.00, Mejselgränd.
Patrull beordras till adressen med anledning av att larmet utlöst och att man
genom kameran såg personer inne i huset. Ingen kvar på plats när patrull
anlände. Uppbrutet fönster på baksidan av huset.
Inbrott i lägenhet, 200218 – 200220, Ekstigen.
Okänd gärningsman har tagit genom balkongdörren och öppnat lådor och
dörrar. Inga brytmärken på balkongdörren.
Inbrott i villa, 200218 – 200225, Mulstavägen.
Okänd gärningsman har tagit sig i huset genom att lyfta ur ett fönster.
Brytskador fanns även på balkongdörren.
Inbrott i villa, 200309 – 200310, Ösbybroväg.
Uppbruten ytterdörr.
GRÖDINGE
Inbrott i villa under uppbyggnad, 200225 – 200226, Ridhusvägen
DALARÖ
Inbrott i villa, 200223, 11.00, Nämdövägen
Patruller beordras till adressen med anledning av pågående inbrott. Vittnen
har uppmärksammat en bil som kommit till platsen och från den har en man
gått in på en tomt. Vittnen har konfronterat mannen men han har ändå gått
in på 2 tomter och man har sen hittat brytskador på fönster. Mannen kan
gripas efter spårning med hundpatrull.
Inbrott i lägenhet, 200314, 20.35, Odinsvägen.
Målsägande ser i sin mobiltelefon på övervakningskameran från sin
lägenhet hur två maskerade personer är inne i sin lägenhet. Polis på plats
men gärningsmännen har då hunnit lämna platsen.

BÅTRELATERADE BROTT
Stöld av båtmotor, 2 målsägande, Östnoravägen,
Västerhaninge. Båtarna uppställda för vinterförvaring
Stöld av båtmotor, 200311 – 200312, Skälåkersvägen, Gålö.
Stulen från båt som var sjösatt.
Stöld av båtmotor, 2 målsägande, 200311 – 200312, Morarnas
båtklubb, Gålö. Vinterupplagd.
Stöld av växelhus, Karlslunds marina, 200301 – 200314.
Stöld av båtmotor, Hantverkarvägen, Handen, 200310 –
200314.
Stöld ur/från båt, Mjölnare grips väg, Handen
INBROTT I FRITIDSHUS
Ösbybro väg, Österhaninge, 200309 - 200310
I samband med renovering av hus på tomten har någon okänd krossat en
ruta på ytterdörren och tillgripit saker från huset.
Långa vägen, Kärrmaräng, Gålö, 200301 – 200324.
Uppbrutet fönster

SORUNDA
BOSTADSINBROTT
Inbrott i villa, 200403, Fitunavägen.
BÅTRELATERADE BROTT

Stöld ur/från båt, båtmotor, Rangsta båtklubb,
Rangstavägen. 5 målsägande, 200222 – 200223.
INBROTT I FRITDSHUS
Inga brott anmälda

ÖVRIGT

Gällande bostadsinbrotten så har vi sett en stor minskning de senaste
veckorna och trenden ser vi också i övriga Stockholm. Med stor
sannolikhet har det att göra med den pågående Coronapandemin då många
jobbar från hemmet.
Beträffande ungdomsrånen som till och från varit ett stort problem så ser vi
också där en stor minskning. Under hela mars fram till idag så har vi haft
ett fåtal rån och det har då inte varit riktade mot ungdomar.
Angående åldringsbrotten som ni säkert läst om i media så ser vi också där
bara ett fåtal brott anmälda.
Det vi har är från Västerhaninge, Bokstigen där en ensam gärningsman har
ringt på hos två olika äldre kvinnor och uppgett att han skall kontrollera
eluttagen och fläkten och på så sätt lurat sig in i lägenheten.

Det här är väl en sak som är bra om man är observant på själv och att man
pratar med sina äldre släktingar om att inte släppa in okända personer.
I de här tiderna med oro och osäkerhet så är det tyvärr personer som
utnyttjar situationen och utger sig för att vara från sjukvården, man ska ta
olika prover, m.m.
I övrig kan jag väl sammafatta att det är relativt lugnt nu med lite folk som
är ute och rör sig i centrumanläggningar och under kvällar och helger.
Exempel på brott som förväntas öka är brott som är relaterade till hemmet
och familjerna. Detta med tanke på att många jobbar hemifrån och umgås
mycket mer än man kanske brukar göra med familjen. Systembolaget har
också ökat sin försäljning under mars med 10 % vilket kan ha sin förklaring
i att folk bunkrar men också att en del dricker mer alkohol i hemmet.
Det är väl något att vara observant på om man har misstanke om att vuxna
eller barn far illa i hemmen.
Lars

