
NYHETSBREV 

 

GÄLLER PERIODEN 190105 – 190211 

 

BOSTADSINBROTT 

 

Sammanlagt har 20 anmälningar gjorts under den perioden fördelat på 12 fulbordade och 3 

försök till villainbrott samt 4 fullbordade och 1 försök till lägenhetsinbrott. 

Motsvarande siffra angående bostadsinbrott under motsvarande tidsperiod under 2018 

var 33. 

  

I samband med dessa är det få iakttagelser förutom 2 där larmet utlöst i ena fallet och i det andra 

har målsägande varit hemma när gärningsmännen varit inne i huset. 

I det första fallet har kameralarmet utlöst och man kan se 3 gm inne i huset. Hundpatrull på plats 

som spårat utan resultat. 

I det andra har målsägande varit hemma på övervåningen när de hört ljud från undervåningen. 

När de kommer ner ser de 3 gm som flyr genom altandörren i köket. Även där spårade 

hundpatrull utan resultat. 

 

HANDEN 

Hermantorpsvägen 

 

BRANDBERGEN 

Stenbockens gata 

Stora Björnens gata 

Stora Hundens gata 

 

VENDELSÖ 

Lisebergsvägen 

Lisebergsvägen 

Fläderstigen 

Violabergsvägen 

 

JORDBRO 

Klapperstensvägen 

Djuprännilen 

Sandstensvägen 

 

VÄSTERHANINGE 

Gränsvägen 

Klövervägen 

Tumstocksgränd 

Vårvägen 

Nordanvägen 

 



TUNGELSTA 

Stavsvägen 

Åvägen 

Mulstavägen 

Långvägen 

 

INBROTT I FRITIDSFASTIGHET 

Terrängvägen, Norrby 

Kärrmaräng, Gålö, 3 st 

Mickrumsvägen, Muskö 

 

Motsvarande siffra under samma tidsperiod 2018 var 4 st anmälda brott. 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

Oxnövägen, Gålö, 2 st 

Skälåkersvägen, Gålö, 3 st 

Askviksvägen, Gålö, 2 st 

Finkaruddsvägen, Gålö 

Strandvägen, Dalarö 

Typografstigen, Årsta Havsbad 

Karlslunds Marina 

 

I 6 av fallen är det frågan om stöld av båtmotor, 2 st är tillgrepp av båt och 3 är stöld från båt. 

 

Motsvarande siffra under samma tidsperiod 2018 var 7 anmälda brott. 

 

ÖVRIGT 

Beträffande bränder så har vi haft 4 bilbränder under perioden men dessa är på helt skilda 

platser i kommunen. 

 

Bilbränderna som var runt vårdcentralen i Vendelsö har i nuläget upphört och enligt patruller 

som besökt platsen och uppgifter vi får in från kommunens väktare så är det lugnt på platsen. 

Lyckeby fritidsgård är i nuläget stängt på grund av reparationer och kommer enligt planerna att 

var så fram till mars – april. 
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