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BOSTADSBROTT
 
I mars drabbades vi av av 13 st bostadsinbrott inkl försök.
Det jämfört med januari (14st) men ökat från lugna mars (4). 

INBROTT I VILLA/ RADHUS 4 försök och 6 fullbordat där 
gärningspersonen(GM) tagit sig in genom att bryta upp fönster på nb samt 
ytterdörr/källardörr . Smycken, kontanter, bärbara datorer och mindre 
elektronikföremål, bilnycklar och vid 1 tillfälle även bilen,  är det som GM 
föredragit att stjäla.  Drabbade  områden  är  Vendelsö, Söderby, Vega, Jordbro 
och Västerhaninge . 

INBROTT I LÄGENHET,  3 försök  där GM i 2 försökt genom 
brevlådeinkastet. 2 i Handen och 1 i Västerhaninge

Ha gärna en radio på som kan lura tjuven som inte gärna går in i bostad 
där det hörs ljud ifrån.
Be grannar lägga sopor i behållaren och att tömma brevlådan.
Be granne parkera extrabilen på er uppfart om ni reser bort.
Lägenhetsägare kan med fördel montera på en låskåpa över låsvredet eller 
postbox på insidan. Skyddar mot tjuven med låsslunga.

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
 5 inbrott i källarförråd däri, Brandbergen 1,Västerhaninge 1, Handen 1, 
Vendelsö 2.
 Verktyg, cyklar, bildäck, bilbatteri, golfbag och väskor är stulet.

INBROTT/STÖLD I GARAGE
6 inbrottsstöld i garage där företrädesvis GM stulit sommardäcken, verktyg 
moped och motorcykel.
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Det har varit säsong för däcksstölder.

SKADEGÖRELSE
1 bilbrand i Handen och 2 i Jordbro, 4 skadegörelser mot stat/ kommun 22 övrig 
skadegörelse spritt i kommunen. 
Skadegörelse och klotter som skett år 2017 men anmälts 2018, kommer vi inte 
att redovisa .

INBROTT I FRITIDSHUS
1 inbrott i fritidshus på Kampkärrsvägen, Tungelsta

RÅN MOT BUTIK
1 rån i butik på Netonnet, Handen  med pistolhot, 2 motvärnsrån där 
GM försöker ta sig fri från gripande med våld. Port 73 samt COOP 
Tungelsta

BÅTSAMVERKAN

Båtbrott
7 stöld ur eller från båt, 9 stöld av båtmotor,.
Mest brottsdrabbade är Dalaröv. Karlsund 5, Muskö 4, Gålö 3, Östnorav. 3 
Åvavägen 1 . 

Tänk på att stölder av båtmotorer/ drev sker under vintern/ våren  på 
uppställningsplatser. Även på hemadresser.
Ett bra tips är att ta bort motorkåpan och förvara på annan plats.
Glöm inte att skydda motorn med annat överdrag.

I övrigt

Det har varit relativt lugnt vad gäller ungdomsrelaterade problem under 
april och även Valborg var bra med bl.a. fotbollsturnering vid 
Söderbymalmsskolan för ungdomar, som positiv sysselsättning.

OBS! kringresande ”Asfaltsläggare ” har varit synliga i Haninge.

Se till att inte anlita hantverkare som kommer 
och ringer på dörren med ”otroligt bra erbjudanden” om 
stenläggning/asfaltsläggning/takläggning m.m. Det kan straffa sig.

Anlita hellre entreprenörer som ni själva söker upp och som har 
kontrollerbara referenser/ F-Skattsedel för rotavdrag.
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