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Många drabbades
av stöldvåg
Av Carina Koskinen 11 OKTOBER 15.57

HÄSSLEHOLM. Se till att ha ordning på låset och informera
grannen om du åker bort. Annars finns det risk att du får
ovälkommet besök.
De senaste dagarna har flera inbrott polisanmälts.

Inbrotten brukar öka när mörkret sänker sig. Och kanske är det just tiden
på året som kan förklara de många inbrotten i villor, företag och fritidshus.
Hässleholmspolisen sitter just nu med mängder av anmälningar på sitt
bord.

På Hässleholmsvägen i Tyringe kom de boende hem till stor oreda på
fredagskvällen. Tjuvarna hade brutit upp såväl en dörr samt två fönster och
sökt igenom huset grundligt.
– Även källaren var fullständigt genomsökt, berättar kriminalkommissarie
Lars Andersson.
Klockor, en kamera och en ordensmedalj fanns bland det stulna.

Samma dag utsattes två fritidshus i Skyrup för inbrott och det ena,
beläget mot Hovdala till, blev fullständigt länsat. Tjuvarna stal allt från
verktyg till diskho samt element och badlakan.
– Godslistan är på 44 olika punkter, kommenterar kriminalkommissarien.

Detta var tredje gången som samma hus hade påhälsning.
På fredagen drabbades även ett fritidshus i Påarp, Hästveda av inbrott där
en TV stals. Tjuvarna hade lyckats manipulera med larmet.
Det är tunt om vittnesuppgifter vid de allra flesta av inbrotten. Bara vid en
av stölderna har iakttagelser gjorts.
Det handlar om en vit skåpbil som observerats i samband med en stöld av
en åkgräsklippare i Florröd, Vankiva. Även i Röke, Äljalt, har en
motorgräsklippare stulits.

Vid det nya Finjasjöparkområdet fick villaägare på Strandängsvägen en
trist överraskning på lördagsmorgonen. Tjuvar hade tagit sig in i förrådet
och stulit gods genom att klättra upp vid taket på huset och riva bort
lösull och plast. En spishäll, utomhusbelysning, bastuaggregat och verktyg
för mer än 20 000 kronor försvann.

Men inte bara privatpersoner har drabbats av inbrottsvågen.
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Hässleholms hundungdom möttes av en krossad ruta när de för några
dagar sedan kom till sin klubbstuga på Åhusfältet.
De ovälkomna gästerna hade dock bara lyckats få med sig några läskburkar
eftersom ett galler hindrade dem från att ta sig in i lokalen.

Slutligen drabbades Christels Fotvård i Ballingslöv av inbrott.
Vid halvtvåtiden natten till måndagen krossades rutan i entrédörren till
företaget.
– Tjuvarna sökte snabbt igenom lokalen och försvann med en summa
pengar, säger Lars Andersson.
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