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w Villainbrotten i Trollbäcken började med höstens intåg

i korthet
Olovliga skyltar
satt på fasad
TYRESÖ En fastighetsägare
har utan lov låtit nio företa
gare sätta upp sina skyltar på
sin husfasad.
Tyresö kommuns
bygglovsenhet som fått in ett
anonymt tips om skyltarna
kräver nu att fastighetsägaren
ansöker om bygglov och att
han förklarar hur skyltarna
har hamnat på fasaden.

Armbrytning när
nattvandrare firar

Tjuvarna väntar på mörkrets inbrott så att de kan arbeta osedda och ostört.
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Tjuvarna slår till
när mörkret fallit
Gångavstånd mellan de hus som tjuvarna valt ut.
Inbrottstjuvar har slagit
till nästan varje kväll
under en dryg vecka.
Deras fokus är villor
i Trollbäcken.
– De följer ett ovanligt
mönster, säger Claes
Stjernström vid Tyresöpolisen.
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Antalet fullbordade
inbrott i Tyresö.
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Persuddevägen
Källa: Polisen

Polisen i Tyresö är förbryllad. Sällan brukar inbrottstjuvar slå till
så regelbundet inom ett begränsat område. Första inbrottet ägde
rum den 21 september. Därefter
var det lugnt i tre dagar innan det
började snurra på ordentligt.
Mellan den 25 och 28 september drabbades fyra villor i Trollbäcken av inbrott. Av dem inträffade alla utom ett mellan klockan
21 och midnatt. Den 30 september och 2 oktober hände samma
sak: inbrott i ytterligare två villor
ska ha ägt rum under sen eftermiddag eller på kvällen. I söndags
var det dags igen. Då drabbades
en bostad på Persuddevägen av
inbrott.
– Helt klart handlar det här om
brottslingar som uppskattar de
möjligheter som hösten ger. De
kan jobba ostört utan att synas
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väl, säger Claes Stjernström, inspektör vid polisen i Tyresö.
Han kartlägger nu samtliga inbrott i jakt på ledtrådar att jobba vidare med. Polisen har även
skärpt bevakningen.
Att inbrottstjuvar slår till på
kvällen är relativt ovanligt. Vanligast är att de är aktiva på dagarna
när folk är på jobbet. Tyresöpolisen har dock som bekant sedan
några år gjort det svårare för den
typen av besökare.
Ett samarbete med trafikskolornas medarbetare som håller
ögonen öppna när de är ute med
elever och övningskör har gjort
att Tyresö blivit förskonad från ligor som varit ett problem i stora

delar av övriga Stockholm.
Sedan 2008 har inbrotten nästan halverats. En ökning har dock
märkts av i år efter att en liga, som
senare greps, härjade i vintras.
– Annars brukar de tjuvar som
slår till här i Tyresö ofta vara yngre lokala personer med missbruksproblem, säger Claes Stjernström.
Han är dock inte säker på att någon ur den gruppen ligger bakom
den senaste tidens brott.
– De har skett med sådan otrolig regelbundenhet. Natt efter natt
i villor på gångavstånd från varandra. Det är ett ovanligt mönster.
Tjuven eller tjuvarna har tagit
sig in genom olåsta altandörrar
eller genom att krossa ett fönster.
Sedan har de plockat på sig fram-

för allt smycken och kontanter.
Det har även hänt att pass försvunnit. Att några av de villor som
de har gett sig på har haft larm har
inte hindrat deras framfart.
– Jobbar man snabbt hinner
man ändå plocka på sig en hel
del innan väktare eller polis hunnit fram. Det är så jag har förstått
att tjuvarna resonerar, säger Claes
Stjernström.
Inte vid något av de inbrott som
ägt rum har någon varit hemma.
Knappast en slump, enligt Claes
Stjernström. Han tror att tjuvarna
har kontrollerat bostäderna noga
innan de slagit till.
– Vid den här årstiden börjar
folk som är hemma att tända lampor redan på eftermiddagen. DDet
är en bra idé att sätta timer på sin
belysning om man är borta mycket.
Andra tips är de klassiska, som
att ta in posten när man åker bort
och att jobba för grannsamverkan
i sitt område. Och framför allt att
vara ute och röra på sig.
– Sitt inte inne och kura! Gå ut
en sväng och visa att det här är ett
område där folk har ögonen öppna och ser vad som händer. Det
gör stor skillnad.
l Katarina Linde
katarina.linde@mitti.se
tel 550 550 43

TYRESÖ Nattvandrarna
i Tyresö fyller 15 år på lördag.
Det firar föreningen med
bland annat trubadur
sång, ballongknytning och
fiskdamm i Tyresö centrum
mellan 10 och 15. Trafikpolisen
kommer att vara där och visa
upp sin fyrhjuling. Dessutom
låter Tyresöbon och före detta
svenske mästaren i armbryt
ning, Thomas Eriksson, ut
manas, men bara av personer
som väger under 60 kilo.
– Vi behöver fler som
nattvandrar. Många tror att
man måste gå hela natten,
men så är det inte. Ett normalt
pass är mellan 21.30 och 01,
säger Peter Dicke, ordförande
Nattvandrarna i Tyresö.

Kvinna väcktes
av brinnande bil
BOLLMORA/STRAND
Strax före fyra på
morgonen natten till
onsdagen vaknade en
kvinna i Bollmora av två
dova smällar. Efter en
minut kom ytterligare
en smäll och kvinnan
gick upp och tittade ut
genom fönstret. Då såg
hon att en bil på Tyresö
gymnasiums parkering
stod i lågor och hon
ringde 112.
Kvinnan såg inga personer vid parkeringen.
Lite senare samma
natt kallades räddningstjänsten till Videvägen där ytterligare en
bil brann. Båda bilarna,
vars ägare bor i Tyresö,
totalförstördes.

V och DHR är också
med i Nej-nätverk
RÄTTELSE Bakom Nätverket
Gilla trygghet – rösta nej
som skapades inför folkom
röstningen om taxor inom
äldreomsorgen och omsorgen
för funktionshindrade står
inte bara Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och PRO. Även
Vänsterpartiet och DHR som
jobbar för ett samhälle utan
rörelsehinder var med och
värvade röster mot taxe
systemet.
Lokaltidningen Mitt i bekla
gar att nätverket beskrivits
felaktigt.

