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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE
GÄLLER PERIODEN 191209 - 200209
Under perioden har 31 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och
motsvarande siffra under samma period 2018/19 var 39.
Totalt har 171 inbrott anmälts under 2019. Motsvarande siffra 2018 var 161
Anmälningarna 2019 är fördelade på 116 villainbrott och 55
lägenhetsinbrott.

BOSTADSINBROTT
HANDEN
Inbrott i lägenhet, 191213, 08.30 – 22.30, Poseidons torg, Handen.
Målsägande låste lägenhetsdörren när hen lämnade lägenheten på
morgonen. När hen kommer hem är den öppen men det finns inga
brytmärken på dörren.
Försök till inbrott i hus, 201007, kvällstid, Torgöts väg, Söderby
Okänd gärningsman har monterat bort sovrumsfönstret. Samma dag på
eftermiddagen har en okänd person varit och ringt på dörren ett flertal
gånger. Dottern som var hemma vid dessa tillfällen har inte öppnat dörren
och har inte sett någon person.
Försök till inbrott i parhus, 200108, 13.20, Timmervägen, Handen
Repor runt nyckelhålet, skoavtryck på ytterdörren som om någon sparkat
på dörren.

Försök till inbrott i lägenhet, 200120, 16.40, Haningevägen, Handen
Målsägande är hemma när någon okänd låser upp ytterdörren. När
målsägande ger sig till känna ser han en man stående i dörren som springer
från platsen när han blir upptäckt. Målsägande uppger att han inte blivit av
med några lägenhetsnycklar.
Inbrott i villa, 200207, dag/kväll. Söderbymalmsvägen, Handen.
Okänd gärningsman har tagit sig in i villan genom att krossa ett takfönster.
VEGA
Inbrott i villa, 191223, 24.00, Fraservägen, Vega
Kameralarm inkommer till larmbolaget som kan se 3 personer, maskerade,
inne i huset. 3 patruller på plats men gärningsmännen finns då inte kvar på
platsen. Sönderslaget fönster på baksidan av huset.
VENDELSÖ
Inbrott i villa 191224, 06.30, Östra Strandvägen, Vendelsö
Målsägande vaknar av glasskross och när de kommer ner till
undervåningen upptäcker de att bilnycklar och bil är tillgripna. Ruta till
entrédörren krossad. Bilen anträffad av polispatrull samma dag.
Försök till inbrott i hus, 200110, 16.47, Läktvägen, Vendelsö
Målsägande som inte är hemma ser i sin övervakningskamera hur en person
rör sig vid entrédörren och hur hen täcker över kameran.
Patruller till platsen men gärningsmannen är då borta och inga brytskador
hittas.
Inbrott i lägenhet, 200110, kvällstid, Sturebergsvägen, Vendelsö
Målsägande bor på tredje våningen och det pågår en renovering av fasaden
och en byggställning är därför upprest runt huset. Ett fönster är uppbrutet.
Inbrott i villa, 200122, 14.16 , Grindstuvägen, Vendelsö
Målsägande blir kontaktad av sitt larmbolag som berättar att hennes larm
har utlösts. När hon kommer hem kan hon konstatera att någon okänd tagit
sig in i huset genom att krossa rutan till altandörren.

Försök till inbrott i villa, 200207, 19.00, Henriksbergsvägen, Vendelsö.
Anmälaren tittar till villan då de boende är bortresta. När hen är i huset hör
hon någonting. När hon tittar ut genom köksfönstret ser hon en man som
klättrar ned från en stege som är rest mot huset. Hundpatrull spårar men
utan resultat. Skador på ett fönster på övervåningen.
BRANDBERGEN
Inbrott i lägenhet, 191101 – 191105, Vågens gata, Brandbergen
Okänd gärningsman har på okänt sätt berett sig tillträde till lägenheten och
tillgripit gods. Inga synliga skador.
Inbrott i lägenhet, 200113, 17.00 – 18.55, Lejonets gata, Brandbergen
Uppbruten lägenhetsdörr.
Inbrott i lägenhet, 200129, 15.00, Tvillingarnas gata, Brandbergen
En granne hör ljud från trapphuset och när han tittar ut genom titthålet ser
har 3 män som brutit sig in hos grannen. Grannen höjer då musiken och
männen lämnar då platsen.
JORDBRO
Försök till inbrott i lägenhet, 200205, 01.00. S Jordbrovägen, Jordbro
Målsägande uppger att de vaknade av att deras hund skällde. När de kom
upp hörde de hur någon satte en nyckel i deras lägenhetsdörr och öppnade
den. När de kom fram till dörren var den öppnad men ingen person fanns
kvar på platsen. Mä är säker på att dörren varit låst och att inga nycklar är
bottappade.
Inbrott i 2 lägenheter i samma trapphus, 200206, Sandstensvägen,
Jordbro
Gm har tagit sig in genom att krossa rutan i balkong och altandörr.
VÄSTERHANINGE
Försök till inbrott, 19123, 16.00, Klövervägen, Västerhaninge.
Målsägande är hemma när 2 gärningsmän försöker ta sig in i huset genom
att bryta upp ett fönster. Hundpatrull söker i närområdet utan resultat.

Inbrott i villa, 191219, dagtid, Villavägen, Västerhaninge
Okänd gärningsman har berett tillträde till huset genom att bryta upp 2
fönster till sovrum och gästsovrum och därefter tillgripit gods.
Inbrott i lägenhet, 191226, Bokstigen, Västerhaninge
Polis beordrad till platsen med anledning av att en anmälare upptäckt en
uppbruten altandörr.
Försök till inbrott i villa, 200107, dagtid, Vintervägen, Västerhaninge
Brytskador på altandörr och sovrumsfönster.
Inbrott i villa, 200107, 18.15, Vintervägen, Västerhaninge
Patrull beordras till adressen med anledning av att larmet utlöst.
Hundpatrull söker i området utan att påträffa någon misstänkt.
Inbrott i lägenhet, 191216 – 200115, Ribby Allé, Västerhaninge
Sönderslaget fönster på altandörren samt brytskador köksfönster.
Inbrott i villa, 200123, 18.20, Furudalsvägen, Västerhaninge
Målsägande blir kontaktad av sitt larmbolag om att larmet utlösts i villan.
Okänd gärningsman har ställt upp en stege mot ett sovrumsfönster och
brutit ur fönsterkassetten.
Inbrott i villa, 200205, 17.30, Sturevägen, Västerhaninge
Patrull beordras till platsen med anledning av att inbrottslarm.
Okänd gärningsman har rest en stege mot en vägg på baksidan av huset och
där tagit sig in genom ett öppet fönster. Hundpatrull spårade utan resultat.
Inbrott i lägenhet, kvällstid, Tallstigen, Västerhaninge
Brytskador på fönster och balkongdörr.
Inbrott i lägenhet, 14.00 – 22.00, Ringvägen, Västerhaninge
Gm har tagit sig genom att krossa en ruta vid balkongen.
Försök till inbrott i villa, 200129 - 200207, Hörnvägen, Västerhaninge.
Brytskador på källardörr.

TUNGELSTA
Inbrott i lägenhet, 191221 – 191225, Allévägen, Tungelsta
Belägen på bottenvåningen. Uppbrutet fönster.
DALARÖ
Inbrott i villa, 191217, Dalarö Stangkobben, Dalarö
Gärningsman har tagit sig in i huset genom att krossa rutan till altandörren.
Försök till inbrott i villa, 191227, 23.47, Birger Jarls väg, Dalarö
Målsägande är inte hemma men kan se i sin övervakningskamera hur en
man rör sig på verandan på baksidan av huset och även känner på
ytterdörren om den är olåst. Mannen lämnar sen platsen. Inga brytskador.

BÅTRELATERADE BROTT
Stöld av båt, 191214 -191216, Tullbacken, Fiskehamnen, Dalarö.
Stöld ur/från båt, Karlslunds Marina. 2 tillfällen.
Stöld av båtmotor, 191226, Centrumvägen, Västerhaninge. Vid kontroll
av ett fordon anträffas en misstänkt stulen båtmotor. 2 personer grips.
Stöld av båtmotor, 191222 – 191225, Bergknallevägen, Handen. Båten
satt monterad på båt som var uppställd för vinterförvaring.
Stöld ur båt, Östnora, Västerhaninge.
Stöld av båt och båttrailer, Muskö örlogshamn, Viking marina,
Muskö.
Stöld av båt och båttrailer, Jordbrotorpsvägen, Jordbro

INBROTT I FRITIDSHUS
Björnövägen, Gålö. Uppbruten altandörr.
Baldersvägen, Dalarö. Tagit sig in huset genom att ta sig upp på
taket och där lyckats öppna ett fönster genom att knäcka
låsbyglarna.
Östnoravägen, Västerhaninge. Uppbrutna dörrar till stuga och uthus .
Söderbyvägen, Västerhaninge. Uppbrutet fönster.

SORUNDA
BOSTADSINBROTT
Inbrott i hus, 191216, dagtid. Ristomta gård, Sorunda
Gärningsman har tagit sig in genom att krossa rutan till balkongdörren.
Försök till inbrott i hus, 191231, nattetid. Linnéavägen, Sorunda
Brytmärken på ytterdörr och låset till ett förråd.

BÅTRELATERADE BROTT
Inga brott anmälda.

INBROTT I FRITDSHUS
Grön väg, Lindholmen, Sorunda. Uppbruten dörr.
Fållnäs brygga, Sorunda. Uppbruten dörr.

ÖVRIGT
Angående bostadsinbrotten så började det lugnt men den senaste veckan
har vi haft 9 inbrott som har varit spridda över kommunen. Det vi har sett
är att man vid några tillfällen använt stege för att ta sig upp och in genom
fönster på andra våningen. Dessa inbrott har gjorts både i villor och
lägenheter.
Tillvägagångsättet har vid flera tillfällen varit att man krossat glasrutor i
altandörrar, balkongdörrar och fönster och sen tagit sig in genom att öppna
med hjälp av handtagen eller klättra in genom den krossade rutan.
Det är därför viktigt att påminna om att det är bra ur förebyggande
synpunkt, att om man har en stege, låsa fast den så att man inte kan
använda den i samband med inbrott.

Samma trend har setts i de södra förorterna där man den senaste tiden haft
problem med inbrott där gärningsman klättrat flera våningar upp med
troligtvis hjälp av stege eller att man använt stuprören.
Sen vill jag påminna hur viktigt ert engagemang inom Grannsamverkan är
då forskning visar att den är den viktigaste faktorn för att förebygga
bostadsinbrott.
Som ni såg i början på brevet så skrev jag att det totala antalet inbrott i
Haninge 2019 var 171 mot 2018 där siffran var 161. En liten ökning men
ser på 2017 då siffran var 315 så har det skett en stor minskning och jag
tror att ni har en stor del i minskningen.
De totala siffrorna för Polisregion Stockholm är att siffrorna har minskat
från 2015 då det var totalt 7301 inbrott till 2019 då det var totalt 5030
inbrott. En minskning med 31 procent.
Beträffande stölderna av båtmotorer så kan man se att det varit flera som
blivit stulna från båtar som varit uppställda för vinterförvarig. Samma
problem ser vi också i Nynäshamn.
Det är därför viktigt att också där tänka på vart och hur man ställer upp
båtarna och om motorerna kan tas bort och förvaras separat i låsta
utrymmen.
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