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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
JANUARI MÅNAD 2018
BOSTADSBROTT
I januari drabbades vi av 31st bostadsinbrott inkl försök.
Det är lite fler än i december (19) men färre än i rekordmånaden
November(62). Under januari greps 2 inbrottstjuvar i Västerhaninge
efter att grannar varit uppmärksamma och ringt polisen.
INBROTT I VILLA/ RADHUS 17 fullbordade samt 4 försök där
gärningspersonen(GM) i övervägande fall brutit upp fönster på baksidan och
altandörrar har brutits upp. Kontanter, smycken, klockor, bärbara datorer och
mindre elektronikföremål är det som GM föredragit att stjäla. Mest drabbade
områden är Vendelsö 11 , Västerhaninge/Tungelsta 7 , i övrigt 1 Jordbro,
1 Dalarö och 1 Österhaninge
INBROTT I LÄGENHET 1 försök och 9 fullbordade inbrott där GM brutit
lägenhetsdörrar, balkongdörrar nb, samt tagit sig in genom fönster nb
Eftertraktat stöldgods har varit smycken. Hårdast drabbat är Jordbro 6 st,
Brandbergen 3, Handen 1.
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 låskåpa över låsvredet eller
postbox på insidan. Skyddar mot tjuven med låsslunga.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
7 inbrott i källarförråd där Västerhaninge drabbats av 2, Jordbro 2 Brandbergen
1, Handen 1 och Vendelsö . Kläder, däck, cyklar, möbler m.m. känt stöldgods
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INBROTT/STÖLD I GARAGE
5 inbrott/stöld ur garage. Drabbade är Vendelsö 2 Handen 1 , Jordbro1 samt
Österhaninge 1.
Garagedörrar uppbrutna och motorcyklar, cyklar , däck m.m. är det kända
stöldgodset.
SKADEGÖRELSE
5 bilbränder eller brand på annat motorfordon, 4 skadegörelser mot stat och
kommun 40 övrig skadegörelse, 102 klotter mot kollektivtrafiken, 39 övrigt
klotter.
INBROTT I FRITIDSHUS
2 inbrott i fritidshus i Årsta havsbad samt 2 i Blista, Österhaninge
RÅN MOT BUTIK

Inga rån denna månad
BÅTSAMVERKAN
Båtbrott
1 stöld ur eller från båt, 4 stöld av båtmotor
Mest brottsdrabbade Muskö 2, Dalarö 2, Gålö 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.

I övrigt
Det har under hösten tidvis varit stökigt i Handen centrum med mycket
ungdomar som befinner sig där på eftermiddagarna efter skolan och otrygghet
bland kunder och affärsinnehavare har påtalats.
Haninge kommun skola/fritid/socialenheten har tillsammans med polis
ökat på närvaro och kontaktverksamhet gentemot ungdomarna under januari
för att se vad som sker och förändra den negativa situationen.
Riktade insatsen håller på till i mitten av februari för att sedan utvärderas.

