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GRANNSAMVERKAN HANINGE 211215
GÄLLER PERIODEN 211103 – 211214
SAMMANFATTNING
I Haninge kommun har 12 bostadsinbrott/försök anmälts under
aktuell tid.
Dessa är fördelade på 4 lägenhetsinbrott/försök och 8
villainbrott/försök.
Den sammanlagda siffran från föregående år under samma
tidsperiod var 13.
Från årsskiftet fram till 211214 så har 93 bostadsinbrott anmälts i
Haninge kommun. Under samma tidsperiod 2020 var siffran 139.
NÄR
Som ni kan se i den bifogade statistiken när inbrott skett så är det
svårt att dra några slutsattser om brottstider som sticker ut. Flera har
en period som sträcker sig över en längre period och några sträcker
sig mellan 2 dagar.
HUR
Gällande inbrotten i lägenheter så har man i stort vid alla tillfällen
tagit sig in/försökt genom att bryta på ytterdörren.
Beträffande villor/radhus så går man först och främst in genom
fönster och altandörrar.
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ANMÄLDA BROTT UNDER AKTUELL TIDSPERIOD
BOSTADSINBROTT
VÄSTERHANINGE
Inbrott i villa, Kvastgränd, 211103, 10.45 -13.00. Uppbruten
balkongdörr.
Inbrott i villa, Lugnetvägen, 211104, 12.55. Uppbrutet fönster.
Vittne har sett 2 män lämna i bil. Genom spårning av hund har gods
anträffats i närområdet.
Inbrott villa, Ringvägen, 211125, 16.00 – 18.20. Krossat fönster
som sen öppnats från insidan. Troligtvis har ingen varit inne i huset.
Inbrott i radhus, Villavägen, 211201, 07.00 – 21.00. Fönster till
altandörren krossa
Inbrott i villa, Penselgränd, 211203 – 211205. Uppbrutet fönster.
JORDBRO
Inbrott i lägenhet, Moränvägen, 211207, 17.05. Patrull beordras
till adressen med anledning av ett vittne sett hur 2 män bryter upp en
altandörr till en lägenhet. Förutsättningarna på plats gör att det inte
går att använda hund.
Inbrott i radhus, Kullerstensvägen, 211209, 20.15. Målsägande
har varit hemma och tittat på TV när någon okänd person har
lyckats rycka upp balkongdörren. Målsägande hör ljud och ser
personen när han lämnar via ytterdörren.
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BRANDBERGEN
Inbrott i lägenhet, 211214, 18.00 – 20.40. Uppbrutet köksfönster.
HANDEN
Inbrott i lägenhet, Nynäsvägen, 211105 – 211106. Uppbruten
lägenhetsdörr.
Inbrott i lägenhet, Haningevägen, 211117, 04.20 – 14.00. Dörr
och ett fönster är öppet. Inga brytskador. Gods tillgripet.
Inbrott i lägenhet, Vallavägen, 211201 – 211207. Brytmärken på
ytterdörren.
VEGA
Inbrott i lägenhet, Timvinkelvägen, 211120, 19.00-tiden. En
granne som passerar fastigheten och ser att ytterdörren är uppbruten
kontaktar polisen. En annan granne har hört ljud från adressen vid
19.00 men har inte agerat.
BÅTRELATERADE BROTT
Stöld av båt, båtmotor, 211108. Upphittad vid Långgarns
holme, Gålö. Tidigare stulen från Morarnas båtklubb. Motorn
tillgripen vid anträffandet.
Stöld av båt, båtmotor, Slälåkersvägen, 211107 – 08. Båten
hittades ca 400 m från sin båtplats. Båtmotorn saknades då.
Stöld av båt, Östnora båtklubb, 211112, 01.50. Målsägande
larmar polisen då en gps-signal visar att hans båt flyttas från
båtklubben i Östnora till Söderby brygga. Patrull beordras till
platsen men gärningsmännen är då borta. Spårning av hund görs
utan resultat.
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INBROTT I FRITIDSHUS
Inga brott anmälda.
SORUNDA
BOSTADSINBROTT
Inga bostadsinbrott anmälda.
BÅTRELATERADE BROTT
Stöld av växelhus från utombordare/båt som stod uppställd på
tomten, Norra vägen, 210912 – 211104.
Stöld från båt som stod uppställd för vinterförvaring, Svart
Grytnäs väg, 211030 – 211104.
Stöld från båt, motordelar, som stod uppställd för
vinterförvaring, Norra vägen, 210912 – 211006.
INBROTT I FRITDSHUS
Inga brott anmälda
ÖVRIGT
Som ni säkert sett och hört i media så har vi en trend som har ökat i
hela Sverige och det är bedrägerier som riktar sig mot äldre personer
på olika sätt. I den bifogade filen finns lite tips angående den här
brottsligheten. Men prata också med äldre släktingar/bekanta och
tryck på att man ska vara väldigt observant om man får samtal eller
besök av personer som har konstiga önskemål/frågeställningar.
Beträffande bostadsinbrotten så fortsätter de ju att ligga på en låg
nivå. Läs gärna igenom De stående tipsen som finns längre ned i
Faktaansvarig:
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texten angående vad man kan göra för att förhindra bostadinbrott.
Tips finns också under samverkanmotbrott.se.
Vi är också inne i en mörk tid då vi använder många ljus vilket
också får till följd att bränderna i hemmen ökar.
Under december månad orsakas upp till 40 procent av alla
bostadsbränder av levande ljus. Ofta handlar det om tända ljus som
glöms bort, kom därför ihåg att släcka alla levande ljus när du
lämnar ett rum utan uppsikt. Lämna inte heller barn eller husdjur
ensamma med levande ljus.
Gå gärna in på nedan sida och få lite mer tips råd hur man
förebygger bränder.
https://www.storstockholm.brand.se/nyheter/aktuellt/2021/novembe
r/kom-ihag-att-slacka-ljusen/
I övrigt har vi inga speciella händelser eller avvikelser som berör
Grannsamverkan.
HUR KONTAKTAR MAN POLIS OCH KOMMUN
Vid pågående brott eller när ni misstänker att brott kommer att ske
ska ni alltid ringa 112. Operatören på regionledningscentralen gör
då en bedömning hur ärendet ska prioriteras. Ni har då lämnat över
ärendet till polisen men vi är tacksamma om ni kan stanna kvar på
platsen och göra iakttagelser och möte upp polis som beordras till
platsen.
Vid tips eller ärende som inte behöver omedelbar polisiär närvaro
ska man ringa 114 14.
Man kan också ge tips till polisen genom gå in på www.polisen.se
Faktaansvarig:
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Där går man in under Jag har sett eller hört något och man får där
information hur man går vidare när man lämnar tips.
Alla tips skickas sen till Lokalpolisområdet och är en viktig del i
vårt förebyggande arbete och att komma tillrätta med lokala
problem
Under www.polisen.se så kan man också gå in under Jag har råkat
utför något och man får där vägledning hur man kan anmäla vissa
brott.
FELANMÄLAN I HANINGE KOMMUN
Vid felanmälan gällande Trafik och Utemiljö inom Haninge
Kommun https://www.haninge.se/kommun-och-politik/engageradig-och-paverka/felanmalan/
SOCIALA MEDIER OCH LÄNKAR TILL INFORMATION
ANGÅENDE GRANNSAMVERKAN
För att få en bra information av vad som händer inom Haninge
kommun så hänvisar vi till Haningepolisens officiella Facebooksida.
Du behöver inte ha en egen profil på FB för att kunna läsa på sidan
utan det fungerar som en vanlig websida.
För att kunna gilla/följa och kommentera måste du dock ha en FBprofil.
Facebooksidan hittar du här
https:/www.facebook.com/Polisen.Haninge
För information om Grannsamverkan och tips om vad man kan göra
för att försvåra och förhindra brott kan ni gå in på
samverkanmotbrott.se.
Där kan du bland annat hitta information om Syfte och Mål med
Grannsamverkan, Informationsfilmer, Information från polisen,
Statistik och information och aktuella nyheter.
Faktaansvarig:

GRANNSAMVERKAN • MAJ 2021

GRANNSTÖD
Läs gärna igenom nedan information från Grannstöd och ta del
av deras verksamhet och vad de gör. Dom behöver nya
medlemmar och skulle vara jättetacksamma om några utav er
skulle vilja kontakta dem och få mer information och eventuellt
börja vara med och bemanna Grannstödsbilen.

Detta är Grannstöd
Grannstöd är ett komplement till Grannsamverkan. Vi engagerar
frivilliga deltagare som på dagtid patrullerar i Haninge. Via
mobiltelefon har vi alltid möjlighet till kontakt med
kommunpolisen.
Vårt uppdrag

De flesta inbrott sker på dagtid då de flesta är på jobbet. Vi åker
runt i Haninge och patrullerar i områden som har Grannsamverkan,
iförda våra gula grannsamverkansvästar. För det allra mesta är vi
två personer i bilen och utgår från kommunhuset i Handen.
När vädret tillåter och vi har tid promenerar vi delar av passet. Vi
pratar gärna med de boende som ju har den bästa kännedomen om
sitt närområde och delar med oss av tips angående
brottsförebyggande åtgärder. Goda erfarenheter av
Grannsamverkan är viktigt att föra vidare.
Vår främsta uppgift är att genom närvaro hjälpa till att förebygga
brott men också att inspirera de boende till bättre uppmärksamhet.
Vi ska synas, observera och registrera, men inte ingripa. Vi
rapporterar våra observationer till polisen och kommunen,
beroende på vad som observerats.
Faktaansvarig:
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För att få veta mer om Grannstöd, besök gärna vår hemsida
www.grannstodhaninge.se
När vi patrullerar kan ni kontakta oss på mobiltelefon 073 – 034
78 05
STÅENDE TIPS ATT TÄNKA PÅ
n för korta stunder.
förhindra ”tillfällighetstjuvar” som känner på dörrhandtag.
att tjuven inte kan använda sig av låsslunga.
inbrottsverktyg.
”klockradio”.
tt ha
koll på din bostad, t.ex. med posttömning, sophantering, an-vända din
parkering m.m. Upplys dem även om det är någon som ska ha tillgång till
din bostad under bortavaron.
läsplattor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att hitta
värdesaker!
-DNA och fotogra-fera
eller filma dina värdesaker. Mer info finns här: https://polisen.se/utsattfor-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/
-nummer/IMEI-nummer
etc. (IMEI-nr på telefonen= tryck *#06# om du inte har kvar kartongen )
på dina föremål som har sådana möjligheter.
önsterlås till
främst dem på insynsskyddade baksidor
enkel och billig investering
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