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Inbrott i permanentbostäder
Under december 2016 och januari 2017 har det varit 3 st inbrott i
permanentbostäder i Hallstavik. Två inbrott har skett i Grisslehamn
och ett i Väddö.
Under samma tid hade Norrtälje 9 inbrott i permanent bostäder,
Rimbo 3 st, Vätö och Bergshamra hade 1 brott vardera.
Även centrala Östhammar hade 13 fullbordade inbrott i permanentbostäder under december månad 2016 och halva januari 2017.
Dessutom hade de 3 försök till inbrott också i Östhammar.

Inbrott i fritidshus
Väddö hade 5 st inbrott i fritidshus under december och januari. Under
februari har de hittills haft ett inbrott. Björkö har haft 5 st inbrott ,
Grisslehamn och Herräng ett vardera.
Norrtälje har haft 29 inbrott i fritidshus under december 2016 och
januari 2017. Ett inbrott har skett i februari.

Båtbrott
Hallstavik, Herräng och Väddö områdena har varit förskonade av båt
brott under december 2016 och januari 2017.
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Tillvägagångssätt hos gärningspersonerna under periodens inbrott.

Information från polisen, Hallstavik. 20170209
Gärningspersonerna finner altandörrar attraktiva, gärna med vreden på
insidan. De ogillar att krossa glas, då risken är stor att man börjar
blöda och därmed lämnar dna. En mycket svag punkt är fönsterhaspar.
Dessa går av mycket lätt med enbart liten påverkan. Att ha lås på
insidan av altandörr samt fönster försvårar.
Tänk på att lämna själva ingångsstället opåverkat, både inne och ute.
Detta gäller alla, målsäganden, poliser, väktare och grannar.
Ett tips är att skydda ev synliga spår med en kartong eller en tidning.
Bra om det regnar eller snöar. Polis kan gjuta av med gips även ute.
Tänk på att det alltid finns spår, även osynliga. Det gäller bara att hitta
dem och säkra dem.Om man vill ta dna på tex något ätbart eller på ett
dricksglas, är det av största vikt att man inte är i närheten. Det räcker
att någon nyser för att den personens dna ska spridas, med risken att
det blir ett bland-dna.
Brottsverktyg är mycket intressant för en gärningsperson. De vill
gärna använda målsägandes brytverktyg och redskap. Förvara därför
inte stegar olåsta, spadar ståendes mot husfasader eller verktyg i olåsta
bodar.
Om gärningspersonerna kan använda målsägandes saker, minskar
risken att de blir upptäckta betydligt i och med att polisen missar
möjligheten att ta spår på trä mm. Repor efter verktyg gjuts annars av
och jämförs med misstänktas verktyg. Spåren syns mycket bra i
mikroskåp.
Åter igen förvara inte allt gods av värde på ett ställe och ha aldrig
mycket kontanter hemma. Nycklar till skåp med värdesaker ska inte
heller förvaras i hemmet då man är bortrest.

