
NYHETSBREV, GRANNSTÖD, 180906 

 

BOSTADSINBROTT 

 

Villa, försök och fullbordade 

Under perioden 180601 – 180906 så har 23 brott anmälts fördelat på 14 

fullbordade och 9 försök. 

De allra flesta har brottstid under dagen och några har varit bortresta under 

några dagar innan det upptäckts. 

Fördelningen på brotten är 10 st i Jordbro, 6 st i Vendelsö. Resterande är 

fördelade på Handen och Västerhaninge.   

 

Vi ser inga trender och känner inte till några ligor som har varit verksamma 

i vårt område. 

 

Vid ett tillfälle har målsägande kommit på gärningsmännen och har då känt 

igen en utav gärningsmännen och lämnat personuppgifter på mt. Personen 

är känd sedan tidigare och boende i Haninge. 

 

Motsvarande tidsperiod 2017 var det 62 brott anmälda så det är en markant 

skillnad denna sommar. Jag har ingen förklaring till varför det minskat men 

enligt de uppgifter jag har så ser det likadant ut i de närliggande 

kommunerna. 

 

Men snart är hösten här och det blir mörkare och vi vet sen tidigare att 

bostadsbrotten de senaste åren ökar då. 

 

Lägenhet, försök och fullbordade 

Under perioden 180601 – 180906 så har 10 brott anmälts fördelat på 8 

fullbordade och 2 försök. 

Fördelningen på brotten är 3 st i Jordbro, 4 st i Handen, 1 i Brandbergen, 1 

i Vendelsö och 1 Västerhaninge. 

Inga särskilda iakttagelser runt dessa. 

 

Motsvarande siffra 2017 var 20 brott anmälda. 

 



 

 

Båtrelaterade brott 

Under perioden 180601 – 180906 så har 29 brott anmälts. 

Motsvarande tidsperiod 2017 var 41. 

 

Fördelningen på brotten är 13 st på Gålö. Övriga är fördelade på olika 

platser i kommunen. 

Utav dessa så är det 19 båtmotorer som är anmälda stulna. Vid några utav 

dessa så har man lossat båten från förtöjningsplatsen och bogserat dem till 

andra platser och där tillgripit motorn. 

Enda iakttagelsen i samband med detta är att båtvakter sett 3 – 4 personer 

springa från platsen när de blivit upptäckta. 

 

Övrigt 

Cykelstölderna har varit många i sommar och man har då både varit vid 

centrumanläggningar, pendeltågsstationen men vid ett flertal tillfällen varit 

inne på tomter och tillgripit cyklar. 

Inga kända iakttagelser i samband med detta.    

 

Jag har medverkat vid olika samverkansforum där representanter från 

kommun, bostadföretagen, Nobina, MTR har medverkat och den samlade 

bilden fåren dessa möten är att det varit en lugn sommar. 

 

Sen har det ju naturligtvis hänt tragiska händelser som mordet i 

Brandbergen där det sitter personer frihetsberövade. 

 

Lars Backelin 

Kommunpolis 

Lpo Haninge / Nynäshamn 

 

 

 

  

     


