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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR BÅTSAMVERKAN I HANINGE
OKTOBER-NOVEMBER MÅNAD 2017
BÅTSAMVERKAN
BÅTBROTT
8 motordrivna båtar stulna, 2 utan motor, 1 ur eller från båt, 8
stöld av båtmotor
Mest brottsdrabbade områden är Muskö med 12 brott,
Västerhaninge 3 , Årsta Havsbad 2, Tungelsta 1 , Handen 1.
Tänk på att stölder av båtmotorer/ drev sker under vintern på
uppställningsplatser. Även på hemadresser.
Ett bra tips är att ta bort motorkåpan och förvara på anna plats.
Glöm inte att skydda motorn med annat överdrag.
BOSTADSBROTT
Sammanlagt i okt-nov drabbades vi av 101st bostadsinbrott inkl
försök. 39st i okt. och hela 62st i nov.
INBROTT I VILLA/ RADHUS inkl.försök 77st där gärningspersonen(GM) i
övervägande fall brutit upp fönster på baksidan. Även en del altandörrar har
brutits upp. Kontanter guldföremål, datorer och mindre elektronikföremål
är det som GM föredragit att stjäla. Hårdast drabbade områden är
Vendelsö/Vendelsömalm 32 st, Jordbro 21st samt Västerhaninge/Tungelsta
11 st.
INBROTT I LÄGENHET inkl. försök 24 st där GM brutit upp
lägenhetsdörren
Men även fönster på nedre botten. Eftertraktat stöldgods är detsamma som
vid Villa/radhusinbrott. Hårdast drabbade är Brandbergen 9 st samt Jordbro 9 st,
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INBROTT I FRITIDSHUS
3 inbrott i fritidshus varv ett vardera i Österhaninge( båthus i samband med
båtstöld), Norrby (förråd) och på Dalarö.
Nu vid den mörka årstiden är det bra att låta några lampor lysa inne i
huset/ lägenheten när man inte är hemma. Gärna en radio på som kan lura
tjuven som inte gärna går in i bostad där det hörs ljud ifrån.
Åker ni på semester så ha lampor med timer på. Be granne trampa upp
fotspår på gången och lägga i sopor i behållare och tömma brevlådan.
Lägenhetsägare kan med fördel montera på en postbox på insidan.
Skyddar även mot tjuven med låsslunga.

Önskar er alla en God Jul och ett Gott
Nytt År!
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Kommunpolis Ylva Thomasson
Lokalpolisområde Haninge / Nynäshamn
ylva.thomasson@polisen.se

