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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
OKTOBER-NOVEMBER MÅNAD 2017
BOSTADSBROTT
Sammanlagt i okt-nov drabbades vi av 101st bostadsinbrott inkl försök.
39st i okt. och hela 62st i nov.
INBROTT I VILLA/ RADHUS inkl.försök 77st där gärningspersonen(GM) i
övervägande fall brutit upp fönster på baksidan. Även en del altandörrar har brutits upp.
Kontanter guldföremål, datorer och mindre elektronikföremål
är det som GM föredragit att stjäla. Hårdast drabbade områden är
Vendelsö/Vendelsömalm 32 st, Jordbro 21st samt Västerhaninge/Tungelsta
11 st.
INBROTT I LÄGENHET inkl. försök 24 st där GM brutit upp lägenhetsdörren
Men även fönster på nedre botten. Eftertraktat stöldgods är detsamma som
vid Villa/radhusinbrott. Hårdast drabbade är Brandbergen 9 st samt Jordbro 9 st,
Nu vid den mörka årstiden är det bra att låta några lampor lysa inne i huset/
lägenheten när man inte är hemma. Gärna en radio på som kan lura tjuven som
inte gärna går in i bostad där det hörs ljud ifrån.
Åker ni på semester så ha lampor med timer på. Be granne trampa upp fotspår på
gången och lägga i sopor i behållare och tömma brevlådan.
Lägenhetsägare kan med fördel montera på en postbox på insidan.
Skyddar även mot tjuven med låsslunga.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
20 st inbrott i källarförråd där Brandbergen drabbats av 8 st, Handen 6 st, Västerhaninge
3 st, Jordbro 2 st samt Tungelsta 1 st
INBROTT/STÖLD I GARAGE
12 st inbrott/stöld ur garage. Drabbade är Handen 3 st, Vendelsö 3 st, Västerhaninge 3 st,
Brandbergen 2 st samt Norra Söderby 1 st.
Garagedörrarna uppbrutna och verktyg, däck samt 2 bilar är det huvudsakliga
stöldgodset.
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SKADEGÖRELSE
58 Skadegörelser mot motorfordon, 17 mot stat och kommun varav 6 mot
skolor/förskolor där glaskross är vanligast, 71 övrig skadegörelse, 29 klotter mot
kollektivtrafiken, 95 övrigt klotter, samt 1 genom brand.
Dessutom 16 bilbränder varav 9 i Jordbro, 3 i Vendelsö. Övrigt 1 i vardera
Västerhaninge, Handen och Österhaninge.
Noterbart är att 1 bil som man sätter i brand ofta genererar att intilliggande bilar också
brinner. Vilket ger fler anmälningar.
INBROTT I FRITIDSHUS
3 inbrott i fritidshus varv ett vardera i Österhaninge( båthus i samband med båtstöld),
Norrby (förråd) och på Dalarö.
GROV STÖLD
RÅN MOT BUTIK
1 rån mot butik i Vendelsö där man hotade personal med kofot och stal pengar samt
tobaksvaror. 1 gärningsman greps på flyende fot av polishund och utredning fortsätter.

BÅTSAMVERKAN
Båtbrott
8 motordrivna båtar stulna, 2 utan motor, 1 ur eller från båt, 8 stöld av båtmotor
Mest brottsdrabbade områden är Muskö med 12 brott, Västerhaninge 3 , Årsta Havsbad
2, Tungelsta 1 , Handen 1.
Tänk på att stölder av båtmotorer/ drev sker under vintern på uppställningsplatser.
Även på hemadresser.
Ett bra tips är att ta bort motorkåpan och förvara på anna plats.
Glöm inte att skydda motorn med annat överdrag.
FÅR JAG ELDA ?
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26

FORDONSBROTT
Stöld av bil,1/5-31/5 2017, 7 st. jmf med 2016, 8 st.
Försök till stöld, 1/5-31/5 2017, 3 st, jmf med 2016,4 st.
Skadegörelse på bil, 1/5-31/5 2017, 23 st, jmf med 2016, 22 st.
Inbrott i bil, 1/5-31/5 2017, 34 st, jmf med 2016, 42 st.
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OM DU VILL TIPSA POLISEN OM RATTFYLLERI
Du kan ringa 114 14, eller söka information på www.polisen.se , INVIT. Du kan vara
anonym.
TIPSTELEFON VID MISSTANKE OM FÖRESTÅENDE INBROTT
Ring 114 14 och beskriv situationen eller polisen.se/Stockholm/tipsa polisen.
Om du märker att det är ett pågående inbrott ringer du 112.
GRANNSTÖDSBILARNA
Tfn vid behov : Grannstöd Haninge, tfn 073-716 45 16, 072-922 35 15.
Grannstödsbilarna har en egen hemsida. Adressen är www.grannstodhaninge.se På
hemsidan finns även en länk till polisens facebooksida, polisen.haninge.facebook
Kontaktpoliserna, dvs våra kommunpoliser, för Grannsamverkan har mobilnr 0733-31
57 57. Numret gäller dagtid måndag-fredag.
Mailadress: lars-goran.strid@polisen.se.

GRANNSAMVERKANSSKYLTAR
Kontaktombuden får se till att dessa byts ut.

TÄNK PÅ
Håll reda på koden till bankomatkortet, dölj koden, säg till om någon står nära vid uttag.
Kan vara för att komma åt koden och sedan stjäla plånboken eller handväskan.
Förvara inte handväskan i kundkorgen och lämna den inte för att gå och hämta varor.
Att fotografera eller videofilma värdesaker, smycken mm. för att underlätta identifiering
vid ev. anträffande av gods, som görs i samband med husrannsakan då gärningsman är
gripen för inbrott.
Att förvara värdehandlingar och värdesaker på betryggande sätt. Ej i hallen.
Att kontakta polisen om Du ser något som är fel. Glöm ej informera kontaktombudet.

Lokalpolisen Haninge/Nynäshamn
Lars-Göran Strid

