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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE
GÄLLER PERIODEN 200526 - 200706
Under perioden har 9 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och
motsvarande siffra under samma period 2019 var 25.

BOSTADSINBROTT
JORDBRO
Inbrott i hus, Krogtäppan, 200527.
Okänd har tagit sig in genom att bryta upp ett fönster på baksidan av huset.
Inbrott i lägenhet, Moränvägen, 200625 – 200626.
Okänd gärningsperson har berett sig tillträde till lägenheten genom att
krossa ett fönster.
VENDELSÖ
Försök till inbrott i hus, Virkesvägen, 200530, 01.45.
Målsägande avbryter ett inbrottsförsök på aktuell adress genom att skrika
på 2 gärningsmän. Dessa lämnar då platsen springande. Hundpatrull söker
utan resultat.
Inbrott i hus, Albatrossvägen, 200629, eftermiddag.
Okänd gärningsperson har tagit in i huset genom att bryta upp ett
badrumsfönster.
BRANDBERGEN
Inbrott i lägenhet, Skyttens gata, 200630, eftermiddag.
Okänd gärningsperson har tagit sig i lägenheten genom att bryta upp
lägenhetsdörren.

VEGA
Inbrott i hus, Vallhagsvägen, 200626, 14.35.
Gärningsperson har tagit sig in i huset genom att krossa rutan i altandörren.
En granne har konfronterat en man som lämnar huset i samband med
inbrottet. Patruller söker efter mannen i närområdet utan att anträffa någon.
SVARTBÄCKEN
Inbrott i radhus, Svartbäckens by, 200605, 09.45 – 10.45.
Okänd gärningsperson har tagit sig in i huset genom att bryta upp
balkongdörren.
ÖSTERHANINGE
Inbrott i hus, Kalvsviksvägen, 200531 – 2000607.
Okänd gärningsperson har tagit sig in huset genom bryta upp altandörren.
HANDEN
Inbrott i hus, Tallbacksvägen, 200701, förmidag.
Okänd gärningsperson har tillgripit gods från huset under tiden personer
fanns i huset.

BÅTRELATERADE BROTT
Oxnö, 200611, natt.
Målsägande får ett meddelande på sin mobil angående ett stöldlarm på sin
båt/båtmotor. Patrullen får en GPS punkt i närheten av Skälåkersvägen där
båtmotorn ska finnas men trots sökning på aktuell plats hittas inte båt eller
båtmotor. Båten hittas senare i närheten men motorn är då borta.
Karlslunds marina
2 tillfällen, stöld av ankare och uppblåsbar båt.
Söderstigen, Västerhaninge, 200620 – 200621.
Stöld av batteri, batteriladdare, m.m

Häringevägen, Västerhaninge, Stöld av motorbåt, 200624 – 200625.
Båten med båtmotor tillgripen från en brygga vid målsägandes tomt.
Båten, utan båtmotor, är senare anträffad på Landfjärden.
Stöld av båt/båtmotor, Dalarö båtklubb, Dalarö varvsväg, 200526 –
200626.
Stöld av båt/båtmotor, Rumme gård, Muskö, 200626 – 200627.
Stöld av båtmotor från målsägandes båt, Guldboda, Muskö, 200702 –
200703. Båten hittas 200703 utav patrull intill avfarten till Segersäng,
Segersängsvägen, nära Rv 73.
Stöld ur båt, Muskö Sjökrog, 200629 - 200706

INBROTT I FRITIDSHUS

Ornövägen, Dalarö, 200529 – 200530.
Uppbruten dörr på baksidan av huset.
Tuppudden, Muskö, 200531 – 200606.
Gammelgårdsvägen, Norrby

SORUNDA
BOSTADSINBROTT
Inga brott anmälda

BÅTRELATERADE BROTT

Rangsta brygga, skadegörelse och stöld av saker, 200323 – 200515.
Hamnen i Skärlinge samfällighet, 200528 – 200529, stöld av båtmotor
från båt som låg förtöjd på platsen.
Rangstavägen, Rangsta båtklubb, 200610 – 200611. Stöld av båttrailer
och segelbåt.
Målsägande blir kontaktad utav polisen som berättar att ett vittne sett hans
trailer och båt liggandes i sjön Muskan. Båt och trailer är delvis skadade
när de anträffas

INBROTT I FRITDSHUS

Östra vägen, 200616 – 200618.
Låskolven i husets ytterdörr är borttagen. Gods tillgripet.
Hästnäsvägen, försök till inbrott, 200623 – 200627.
Skador på ytterdörren till huset och en bod på tomten.

ÖVRIGT
Fortfarande relativt lugnt beträffande bostadsinbrotten och vi ser heller inga
trender och specifika tillvägagångssätt på de inbrott som genomförts.
Beträffande engelsktalande hantverkare så har det inkommit få tips om att
boende i Haninge fått besök med erbjudande om olika hantverkstjänster. Vi
har heller inga kända boenden inom vårt Lokalpolisområde och inte heller
inom Polisområde syd.
Men som vanligt, skulle ni få besök så är rekommendationen att vänligt
men bestämt att tacka nej till erbjudna tjänster.
Beträffande sommaren så har det som befarat varit lita andra problem än
det brukar. Som exempel har det varit många besökare vid våra
badstränder. Problem som då uppstått är trängsel, stor nedskräpning och
bilar som parkeras och hindrar övrig trafik och utryckningsfordon.
Vi har därför besökt vissa badstränder och försökt prata med besökarna och
påtala att flytta bilar som står hindrande.
Kommun har också utökat sin skyltning, tömning av sopkärl, städning
m.m.
Nu är det ju inte direkt badväder men förhoppningsvis kommer sommaren
tillbaks och då kan de här problemen uppstå igen. Det är då en vädjan att
man tar ett personligt ansvar och tänker på var och hur man parkerar sina
fordon. Alla kan inte stå i anslutning till badplatsen .
Angående nedskräpningen så är det också ett eget ansvar att ta hand om sitt
eget skräp. Skulle sopkärlen vara fulla så kan man ta med soporna hem och
kasta dem i eget sopkärl.
Nu blev de lite pekpinnar men budskapet är att om alla hjälper till och tar
sitt ansvar så blir det förhoppningsvis lite bättre.
Som ni ser och hör i media så har vi annat som måste prioriteras så de här
problemen kommer därför inte högst upp på listan men ska ända lösas.

Tänker då först och främst på utryckningsvägar som måste var
framkomliga för räddningstjänsten.
Grannstödsbilarna som åker i våra områden där det finns Grannsamverkan
ställdes ju i våras in på grund av Coronapandemin. Nu körs en utav bilarna
igen dagtid, M – F. Den bemannas då av samma personer hela veckan.
Beträffande Grannsamverkanskyltar så får jag ibland iakttagelser från
Grannstödsförarna att de tycker att skyltarna i vissa områden är väldigt
gamla och slitna.
Se därför gärna över era skyltar och se om de behöver bytas ut och maila
sen till undertecknad så beställer jag nya skyltar.
Angående möten på station så kommer jag att avvakta med dem tills det
kommer nya besked och rekommendationer angående Coronan. Så som
lägesbilden ser ut nu så kan vi nog rikta in oss på att det till en början inte
blir några möten under hösten utan informationen kommer att delges
genom mail.
Trevlig fortsatt sommar
Lars

