
 1 
                                                    
Lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn 
 
 

 
 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 
MAJ MÅNAD 2016 
 
   
NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 
Atletvägen (början), Vendelsö den 11/5 kl 09.00 – 18.30. Okända gärningsmän 
har brutit sig in i huset genom att krossa ett fönster, lossa fönsterhakar på 
insidan och därefter tagit sig in. Huset genomsökt av gärningsmännen. Gods 
tillgripet. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Idunvägen (början), Handen den 9/5 kl 14.00 – 16.40. Okänd gärningsman har 
berett sig tillträde till målsägarens lägenhet, eventuellt med låsslunga. Gods 
tillgripet. 
 
Vattumannens gata (början), Brandbergen den 16/5 kl 17.10 – 17.20. Misstänkt 
gärningsman har tillsammans med andra gärningsmän brutit sig in i målsägarens 
lägenhet och därinne tillgripit gods. Spår säkrade. 
 
Vendelsövägen (mitten), Vendelsö den 17/5 kl 13.45 – 17.30. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i lägenheten, troligen med nyckel, rotat runt och 
tillgripit gods. 
 
Sleipnervägen (mitten), Handen den 31/5 kl 07.30. Okänd gärningsmannen har 
tagit sig in i lägenheten på okänt sätt, skapat stor oreda och tillgripit gods. 
 
INBROTT I GARAGE 
Oxhagsvägen (början), Vendelsö mellan den 20/12 – 8/5. Okänd gärningsman 
har tillgripit gods ur målsägarens garage genom inbrott. 
 
Tuvvägen, garage, Handen mellan den 19/5 kl 21.00 – 20/5 kl 07.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp garageporten i bostadsföreningens garage, tagit sig 
in och tillgripit gods. 
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FÖRSÖK TILL INBROTT I GARAGE 
Mastvägen, Vendelsö mellan den 15/5 kl 17.00 – 16/5 kl 08.00. Okänd 
gärningsman har försökt bryta upp garagedörren och även orsakat skador på 
grunden.  
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Vädurens gata (början), Brandbergen mellan den 25/4 – 8/5. Flera källarförråd 
uppbrutna hos olika målsägare, 5-6 förråd. 
 
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen mellan den 30/1 – 9/5 kl 15.00. 
Målsägares förråd uppbrutet, eventuellt med kofot. Gods tillgripet. 
Odenvägen (början), Handen mellan den 15/5 kl 20.00 – 16/5 kl 15.30. Okänd 
gärningsman har brutit sig in i trapphuset, gått vidare ner i källaren och där 
brutit upp flera förråd. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Odenvägen (början), Handen mellan den 13/5 – 22/5 kl 12.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp hänglåset och tillgripit gods. 
 
STÖLD PÅ FÖRRÅDSOMRÅDE 
Vega, Haninge mellan den 20/5 kl 16.00 – 22/5 kl 20.00. Okända gärningsmän 
har lyft bort grinden till det inhägnade området, tagit sig in och tillgripit gods till 
ett stort värde.  
 
INBROTT I CONTAINER 
Måsövägen, Haninge mellan den 25/5 kl 18.00 – 26/5 kl 07.00. Okänd 
gärningsman har på okänt sätt avlägsnat hänglåset till en byggcontainer och 
tillgripit gods ur den. 
 
INBROTT I BUTIK 
Nynäsvägen, Port 73, Haninge den 15/5 kl 19.09 – 19.13. Okänd/okända 
gärningsman/gärningsmän har brutit sig in i en sportbutik via personalentrén och 
tillgripit en stor mängd gods. 
 
Lignells väg (början), Vega, Haninge den 22/5 kl 17.40. Okända gärningsmän 
har brutit upp låset på grinden, tagit sig in på området, brutit upp butikens dörr 
och tillgripit gods. 
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SKADEGÖRELSE 
Tyresta By, parkeringen, Vendelsö den 12/5 kl 03.45. Okänd gärningsman har 
antänt en okänd husvagn som är totalt utbränd.   
 
Haningevallen, Skepparvägen, Vendelsö mellan den 18/5 kl 15.30 – 19/5 kl 
09.30. Skadegörelse inne på ett café. 
 
Vendelsö Skolväg, Vendelsö den 20/5 kl 22.40 – 22.57. Sönderslagen busskur. 
En gärningsman gripen av polis.   
 
Skorpionens gata, p-garage, Brandbergen den 29/5 kl 18.10 -18.17. Okänd 
gärningsman körde in i en garageport med en personbil. Garagedörren blev 
kraftigt skadad. 
 
Kartvägen (mitten), Söderby, Haninge den 28/5 kl 20.30. Okända pojkar har 
kastat sten på ett av målsägarens fönster som gick sönder. 
 
Vendelsö Skolväg (början), Vendelsö mellan den 18/5 – 24/5. Okänd 
gärningsman har orsakat ett mindre hål i målsägarens sovrumsfönster. 
 
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 
Rudanvägen, Ungdomens Hus, Haninge den 5/5 kl 21.42. En kvarlämnad 
engångsgrill, placerad nära ena husväggen gjorde att den sedermera började 
brinna. Räddningstjänsten släckte.  
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SYD 
 
INBROTT I VILLA 
Trippelvägen (början), Tungelsta den 4/5 kl 01.50 – 01.58. Okänd gärningsman 
har berett sig tillträde till målsägarens hus och tillgripit gods. Brytmärken på en 
fönsterkarm.  
 
Årsta Havsbadsvägen (slutet), Haninge den 15/5 kl 06.45 – 10.25. Målsägaren 
vaknade av att hundarna skällde och fann en okänd gärningsman på den låsta, 
inglasade verandan. Mannen greps.   
 
GROV STÖLD UR VILLA 
Stranden (början), Dalarö den 30/5 kl 11.00 – 11.33. Okänd gärningsman har 
berett sig tillträde till målsägarnas bostad och där tillgripit gods. Målsägarna 
upptäckte den okände gärningsmannen när denne var i sovrummet. Manne greps 
sedermera av polis. 
 
STÖLD UR VILLA 
Trestegsvägen (början), Tungelsta den 23/5 kl 08.50 – 08.55. Okänd 
gärningsman har på baksidan av huset kunnat öppna ett fönster i 
vardagsrummet, tagit sig in och tillgripit gods.  
 
INBROTT I LÄGENHET 
Sandstensvägen (mitten), Jordbro den 6/5 kl 10.30 – 18.00. Okänd gärningsman 
har brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods. Dörren sönderflisad. 
 
Södra Jordbrovägen (början), Jordbro den 25/5 kl 10.00 – 13.00. Två lägenheter 
mitt emot varandra har haft inbrott under samma tid. Vid båda inbrotten har 
gärningsmännen tagit sig in på okänt sätt och tillgripit gods. Inga spår.   
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Bokstigen (början), Västerhaninge mellan den 6/5 kl 22.00 – 7/5 kl 08.00. 
Okänd gärningsman har försökt bryta sig in i målsägarens lägenhet genom att 
bryta på ytterdörren. 
 
FÖRSÖK TILL STÖLD UR LÄGENHET 
Kullerstensvägen (början), Jordbro den 18/5 kl 03.13, samt den 19/5 kl 01.20. 
Okänd gärningsman har gått in i målsägarens bostad, men avlägsnat sig då 
målsägaren vaknat. Natten efteråt har okänd ryckt i ytterdörren, vilket utlöst ett 
larm. 
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INBROTT I  GARAGE 
Gränsvägen, garagelänga, Västerhaninge mellan den 29/4 kl 15.30 – 2/5 kl 
15.00. Okänd gärningsman har tagit sig in i garagelängan genom att bryta upp 
dörrlåset på målsägarens garage och tillgripit gods. 
 
Kattviksvägen (slutet), Dalarö mellan den 25/12 2015 – 30/5. Ett fönster 
uppbrutet och gods tillgripet. 
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Ringvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 2/4 – 4/5 kl 10.00. Okänd 
gärningsman har med okänt verktyg brutit sig in i målsägarens källarförråd och 
tillgripit gods. 
 
Ekstigen (början), Västerhaninge mellan den 22/4 – 6/5. Okänd gärningsman har 
brutit sönder låset till målsägarens källarförråd och rivit ut hennes tillhörigheter. 
Åkervägen (början), Västerhaninge mellan den 5/5 kl 09.00 – 7/5 kl 20.30. Flera 
källarförråd uppbrutna. 
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Ribby Allé, Västerhaninge mellan den 30/5 kl 19.00 – 31/5 kl 04.00. Okänd 
gärningsman har tagit sig in på inhägnat område och troligen även använt ett 
fordon i samband med bortförande av tillgripet gods. 
 
BILBRAND 
Sandstensvägen (slutet), Jordbro den 14/5 kl 03.20. Okänd gärningsman har på 
okänt sätt satt eld på en bil som blivit totalt utbränd. 
 
Tungelstavägen, parkering vid pendeltåget, Västerhaninge den  15/5 kl 03.14. 
Okända gärningsmän har tänt eld på en bil som blivit helt utbrunnen. 
Gärningsmännen var synliga på platsen. 
 
Allévägen/Söderbyvägen, parkeringsplats, Tungelsta den 28/5 kl 22.50 – 22.55. 
Okända gärningsmän har tänt eld på en personbil . Ytterligare en bil blev 
brandskadad. 
 
SKADEGÖRELSE 
Långa Vägen, Gålö, Haninge mellan den 1/4 - 3/5. Okänd gärningsman har 
orsakat skada på vissa av målsägarens ägodelar, genom att spraya färg på dessa. 
 
Ringvägen (början), Västerhaninge den 7/5 kl 03.15. Okänd har krossat ett 
fönster i portdörren. 
 
Jordbro Station, Södra Jordbrovägen den 9/5 kl 05.30. Krossad ruta på 
plattformen.  
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Magnevägen (början), Dalarö ,eööam dem 13/5 kl 12.30 – 15/5 kl13.30. Okänd 
gärningsman har krossat två fönster på målsägarens hus. Stenar funna på 
platsen. 
 
Jordbrotorpsvägen, Haninge mellan den 13/5 kl 11.00 – 18/5 kl 09.00. Okända 
gärningsmän har tagit sig in på inhägnat företagsområde och orsakat stor 
skadegörelse. 
 
Södra Jordbrovägen, Jordbro mellan den 16/5 – 18/5. Okänd gärningsman har 
krossat ett fönster, samt eldat mot en dörr.  
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Förskolan Hemsö, Södra Jordbrovägen, Jordbro den 7/5 kl 23.20 – 23.30. Okänd 
gärningsman har krossat en ruta. 
 
Förskolan Hemsö, Södra Jordbrovägen, Jordbro mellan den 5/5 – 8/5 kl 01.00. 
Krossade fönster.  
 
Förskolan Hemsö, Södra Jordbrovägen, Jordbro mellan den 20/5 kl 18.00 – 23/5 
kl 06.30. Okänd gärningsman har kastat en sparkcykel genom en fönsterruta. 
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 11/5 kl 18.30 – 12/5 kl 
07.00. Fönster förstört i matsalen. 
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 16/5 kl 18.30 – 17/5 kl 
07.00. Krossat fönster. 
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 25/5 kl 15.30 – 26/5 kl 
07.30. Två krossade rutor. 
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 27/5 kl 15.15 – 30/5 kl 
07.00. Krossad ruta. 
 
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 
Floraplan, gärdet ”Sibirien”, Västerhaninge den 6/5 kl 14.45 – 15.00. Pojkar 
lekte med smällare och gräs började brinna. Räddningstjänsten släckte. 
 
Väländavägen, gräsyta i början av vägen, Tungelsta den 19/5 kl 13.51. Okänd 
gärningsman har på okänt sätt startat en gräsbrand. Räddningstjänsten släckte. 
 
VILLABRAND 
Baldersvägen, Dalarö den 20/5 kl 20.03. Huset nerbrunnet. 
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GROV MISSHANDEL 
Södertäljevägen, Tungelsta den 1/5 kl 00.05. Flera målsägare blev bestulna på 
sina cyklar då de var på väg hem, dessutom blev två av dem grovt misshandlade. 
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BÅTSAMVERKAN 
 
STÖLD AV BÅT 
Tutviksvägen, båtplats vid transformatorstation, Vendelsö mellan den 21/5 kl 
14.00 – 23/5 kl 22.00. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens ej 
motordrivna båt.  
 
Edesön, Dalarö mellan den 15/10 2015 – 21/5. Okänd gärningsman har stulit 
målsägarens roddbåt som var vinterförvarad på fritidstomten. 
 
FÖRSÖK TILL STÖLD AV BÅTMOTOR 
Hjortstigen, Dalarö mellan den 9/5 – 12/5. Okänd gärningsman har försökt 
tillgripa målsägarens båtmotor som sitter på båten, vilken är upplagd på tomten. 
 
STÖLD AV BÅTMOTOR 
Skälåkers Båtklubb, Skälåkersvägen, Haninge mellan den 24/5 -28/5. 
Hamnkaptenen meddelade målsägaren att okänd gärningsman tillgripit dennes 
båtmotor. 
 
Muskö Örlogshamn, Muskö mellan den 26/5 kl 10.30 – 28/5 kl 11.15. Okänd 
gärningsman har tillgripit motorn från målsägarens båt som är förtöjd vid brygga 
tillhörande Västeruddskajen. Spår finns. 
 
STÖLD UR/FRÅN BÅT 
Satellitvägen (början), Tungelsta mellan den 23/4 – 30/4. Okänd gärningsman 
har tillgripit målsägarens båtmotor, samt annat gods, från dennes båt som ligger  
på målsägarens tomt. Grannen upptäckte stölden. 
 
Sunds Båthamn, Kanalvägen, Muskö mellan den 9/4 kl 13.00 – 23/4 kl 15.00. 
Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor som satt på dennes båt. 
Även reglage stulna. 
 
Betebyvägen, Österhaninge, Haninge mellan den 22/4 kl 12.00 – 1/5 kl 08.00. 
Okänd gärningsman har klippt av kablar och lås till målsägarens båtmotor och 
stulit den. Båten är uppställd på en trailer på en villatomt. 
 
Badhusviken, norra bryggan, Askviksvägen, Haninge mellan den 24/4 kl 11.00 – 
5/5 kl 11.00. Okänd gärningsman har tömt målsägarens båt på ägodelar. 
 
Labbstigen, Muskö mellan den 12/3 – 1/5. Okänd gärningsman har tillgripit 
gods ur målsägarens båt som är uppställd på land.  
 
Skälåkers Båtklubb, Gålö, Haninge mellan den 8/5 kl 12.00 – 13/5 kl 15.00. 
Målsägaren blev kontaktad av annan båtägare, som meddelade att någon okänd 
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stulit gods från dennes båt som ligger förtöjd inom båtklubbens inhägnade 
område. Fler båtägare drabbades under samma period.  
 
Askfatsvägen, Askfatshamnen, Dalarö mellan den 15/5 kl 19.00 – 17/5 kl 08.00. 
Okänd gärningsman har tillgripit en spinnakerbom. 
 
Skälåkers Båtklubb, Gålö, Haninge mellan den 7/5 kl 14.00 – 12/5 kl 18.15.. 
Målsägaren har haft inbrott i sin båt och fått utrustning till båten stulen.  
 
Dalarö Kanal, Dalarö mellan den 29/4 – 21/5. Okänd gärningsman har tillgripit 
målsägarens GPS som satt monterad i båten, vilken ligger förtöjd i Dalarö 
Kanal. 
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AKTUELLT 
Under kommande skolavslutningar kommer ett stort antal nattvandrare i 
kommunen att finnas ute på gator och torg. Exempel på dessa grupper är X-
cons, moskén Brandbergen, samt grupper anslutna till Nattvandring.nu . Kyrkan 
har även medlemmar ute på nattvandring från Österhaninge och Västerhaninge 
församling. 

 
 
 
 
 
                             TIDIGARE NYHETER 
 
Flera tillsyner är gjorda på krogar och tobaksaffärer under de senaste 
månaderna. 
 
Vi har nu påbörjat ett samarbete med sjöpolisen för att kunna väva samman 
Båtsamverkan med Grannsamverkan. Många båtägare lägger sina båtar hemma 
på den egna tomten över vintern och väldigt ofta låter man båtmotorn sitta kvar. 
Under denna period är det många som blir bestulna på sina motorer, trots att 
man kanske även är med i Grannsamverkan. Vi behöver därför medvetandegöra 
båtägarna om att tjuvarna inte enbart befinner sig vid vatten när de stjäl dessa 
motorer. Även våra grannstödsförare får information om att det stjäls motorer 
och andra båttillbehör från villatomter. De har med sig denna information i 
medvetandet  när de patrullerar. 
Dessutom har båtklubbarna här i Haninge/Nynäshamn börjat höra av sig till oss 
för en certifiering av den egna båtklubben. Det är något vi och sjöpolisen 
välkomnar. 
Avslutningsvis, se till att plocka bort alla stöldbegärliga delar, såsom motor, 
drev, GPS och dylikt.        
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Grannstödsbilen har en egen hemsida. Adressen är www.grannstodhaninge.se   
På hemsidan finns även en länk till polisens facebooksida, 
polisen.haninge.facebook   
 
FÅR JAG ELDA ?  
ELDNINGSVECKOR UNDER VÅREN 2016 ÄR AVSLUTADE. 
 
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26  
 
FORDONSBROTT 
Stöld av bil ,1/5-31/5 2016, 8 st. jmf med 2015, 3 st. 
Försök till stöld, 1/5-31/5 2016, 4 st, jmf med 2015, 2 st. 
Skadegörelse på bil, 1/5-31/5 2016, 22 st, jmf med 2015, 31 st. 
Inbrott i bil, 1/5-31/5 2016, 42 st, jmf med 2015, 32 st. 
 
OM DU VILL TIPSA POLISEN OM RATTFYLLERI  
Du kan ringa 114 14, eller söka information på www.polisen.se , INVIT. Du kan 
vara anonym.  
 
TIPSTELEFON VID MISSTANKE OM FÖRESTÅENDE INBROTT 
Ring 114 14 och beskriv situationen. 
Om du märker att det är ett pågående inbrott ringer du 112. 
 
GRANNSTÖDSBILARNA 
Tfn vid  behov :  Grannstöd Haninge, tfn  073-716 45 16, 072-922 35 15. 
 
Be gärna om tillsyn av er bostad när ni är borta. Ring Birgitta eller 
Grannstödsbilarna och be dem meddela Birgitta tidsperioden för bortovaron, 
samt adressen.    
 
Kontaktpolisen för Grannsamverkan, Birgitta Svensson (Bitte) har mobilnr 
0733-31 57 57. Numret gäller dagtid måndag-fredag. 
Mailadress:   birgitta-eva.svensson@polisen.se. 
   
GRANNSAMVERKANSSKYLTAR  
Kontaktombuden får se till att dessa byts ut. 
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TÄNK PÅ 
 
Håll reda på koden till bankomatkortet, dölj koden, säg till om någon står nära 
vid uttag. Kan vara för att komma åt koden och sedan stjäla plånboken eller 
handväskan. 
 
Förvara inte handväskan i kundkorgen och lämna den inte för att gå och hämta 
varor. 
 
 Att fotografera eller videofilma värdesaker, smycken mm. för att underlätta 
identifiering vid ev. anträffande av gods, som görs i samband med husrannsakan 
då gärningsman är gripen för inbrott. 
 
Att förvara värdehandlingar och värdesaker på betryggande sätt. Ej i hallen.  
 
Att kontakta polisen om Du ser något som är fel.  Glöm ej informera 
kontaktombudet. 
 
 
 
Lokalpolisen Haninge/Nynäshamn 
Birgitta Svensson 
 

 


