Grannsamverkan information för september 2017
Hej alla grannar
Information från sista mötet med vår grannsamverkans- och grannstödspolis Bitte.
Bitte går i pension i december och hennes heltidsarbete med grannsamverkan och grannstöd
kommer då att hanteras av våra kommunpoliser i stället. De är tre manliga och en kvinnlig polis.
Detta innebär att Bitte tar emot information t.ex. om önskemål om tillsyn av ens hus vid bortovaro
fram till början av december. birgitta-eva.svensson@polisen.se
Från 15 dec ny mailadress: grannsamverkan-haninge.stockholm@polisen.se
Telefonnummer ändras inte dvs 073 331 57 57 gäller fortsättningsvis.
Septemberhändelser:
20 sep hade sjöpolisen ett stormöte för Gålö-Daöområdet om Båtsamverkan. Båtstölderna och
framför allt motorstölderna har tyvärr ökat ordentligt. Om möjligt ska man se till att utombordarens
kåpa ej finns på eller i närheten av motorn-=ointressant att stjäla.
Mycket inbrott i Haninge och västra-norra-centrala Stockholm. Lista bifogas.
Tjuvarna bär med sig sina verktyg (kofot mm) bl.a i bandyklubbsfodral. De har även lärt sig hur man
får bort brevinkasten i säkerhetsdörrar vilket gör att de enkelt kommer åt låsvredet. Skärpt
uppmärksamhet behövs.
Det finns lås där man kan spärra innevredet så attt nyckel krävs för att låsa upp, t.ex. ASSA Entre´/
ASSA 2000.
Likaså är de s.k. hantverkarna från england/irland i farten. Är de i vårt område-tipsa Bitte direkt.
Anlita dem inte. Har de gjort åverkan på huset, vilket her skett i några fall, ring 112 direkt.
Jordbroområdet är stökigt med ungdomsgrupper som provocerar allmänheten. Polisen har begärt 2
poliser för området. Brandbergen har det sedan en tid tillbaka.
Ungdomar från Västerhaninge bråkar med ungdomar från Tungelsta . Tyresö mot Sågen samma sak.
Svårt att få föräldrar att ställa upp.
Glöm inte att ställa in grannens sopkärl efter tömning-onödig info att huset är tomt dagtid.
Vi behöver vara fler som kör eller är bisittare i Grannstödsbilarna. Eeen har vanlig växellåda, den
andra har automatlåda. Uppgiften är att synas - spana – ev upptäcka och då larma. Två bilar som
vardera kör må-fre 9-12 och 12-15. Innebär att det går åt 8 personer varje kördag och nu saknas
minst ett tiotal vilket innebär inställda pass. Ett bra sätt att komma runt i kommunen och se ställen
som man annars inte besöker. Vilket område som ska besökas styrs av polisen beroende på aktuella
händelser.
Ring 112 vid pågående/misstänkt pågående inbrott och övrig information genom att ringa 114 14
eller via dator gå in på www.polisen.se och välj ”Tipsa polisen” och fyll i det formulär som då
kommer fram.
Vänliga hälsningar, Anders Melander, Huvudkontaktombud Grannsamverkan i Kedjans område.

