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Polismyndigheten   
Stockholms län 
Närpolisen Haninge 

 

 

 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 

APRIL MÅNAD 2014  

 
   

NORD 
INBROTT I VILLA/RADHUS 
Kanalvägen (början), Vendelsö, tisdag 2014-04-08 kl 06.00-18.00. 
Ett fönster är uppbrutet. En granne uppgav att någon ringde på dörren vid 

halvfyra-tiden aktuell dag. Grannen såg inte vem som ringde på dörren.                                   
Gods tillgripet. 
 
Henriksbergsvägen (början), Vendelsö, tisdag 2014-04-08 kl 07.30-10.45  
Brytskador på dörren. Inne i villan så var flertalet rum genomsökta,       
 skåp och lådor utdragna, samt gods utspritt på golvet.                          
 De närmaste grannarna har inte sett eller hört någonting ovanligt.                                                                        
Gods tillgripet. 

 
Albatrossvägen (början), Brandbergen 
tisdag 2014-04-15 kl 10.30-13.30  
Okänd gärningsman har brutit på altanfönstret med ett brytverktyg och därefter 
lyft ut hela fönsterkasseten. Gärningsmannen har även försökt att bryta upp 
altandörren med ett kofotsliknade brytverktyg.  
Samtliga rum visar spår av genomsökning. Gods tillgripet. 
 

FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 
Kvickrotsvägen (början), Vendelsö  
 söndag 2014-04-13 t.o.m. tisdag 2014-04-15. 
Någon har på okänt sätt försökt ta sig in i huset genom att försöka koppla ur 
larmet.       
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FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Lejonets gata (början) , Brandbergen,  

fredag 2014-04-11 kl 15.25-15.35. 
Okända gärningsmän har brutit på ytterdörren till lägenheten. Ett vittne kommer 
in i trapphuset och hör då att något händer två trappor upp. Hon möter därefter 5 
män, som hastigt lämnar platsen.  
När de såg henne drog de upp huvorna för att täcka ansiktet. 
 
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Stenbockens gata (början),  Brandbergen mellan den 20/3 kl 08.00-6/4 kl 21.00. 
Okänd gärningsman har klippt sönder gallret till målsägarens förråd och tillgripit 
gods. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Kvickrotsvägen (början), Vendelsö mellan den 28/2 kl 12.00-4/4 kl 17.30. 
Okända gärningsmän har brutit upp ett fönster, tagit sig in i förrådet och tillgripit 
gods. Brytmärken på fönsterkarmen. 

 
Smedvägen (början), Handen mellan den 11/4-13/4. Okänd gärningsman har 
brutit upp målsägarens förråd, genom att klippa sönder hänglåset och klippa 
sönder stålgrinden. Gods tillgripet.  
 
INBROTT I FÖRENINGSLOKAL 
Nynäsvägen, HSB Lärkträdet, Handen mellan den 6/4 kl 20.00-7/4 kl 08.00. 
Okänd gärningsman har brutit upp en dörr och ett kylskåp i föreningslokalen. 

Inget gods saknas.   
 
INBROTT I BUTIK 
Nynäsvägen, Babyplanet, Handen mellan den 16/4 kl 20.00 - 17/4 kl 07.00. 
Okänd gärningsman har med okänt verktyg brutit upp bakdörren, tagit sig in och 
tillgripit gods. Även den 19/4 drabbades butiken av inbrott.  
 
STÖLD UR  GARAGE 

Järnåldersringen (slutet), Haninge mellan den 31/3 kl 20.00-1/4 kl 17.00.Okänd 
gärningsman har tagit sig in i en garagelänga för tio bilar och tillgripit däck. 
Flera målsägare drabbade. 
 
Järnåldersringen (mitten), Haninge den 1/4 kl 00.00-15.30. Okänd har tagit sig 
in i målsägarens garage och stulit däck med fälgar. 
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SKADEGÖRELSE 
Nynäsvägen, Handen mellan den 2/3 – 15/4.Okänd gärningsman har brutit upp  

låset till målsägarens förråd. Oklart om något tillgripits. 
Oxens gata (början), Brandbergen den 2/4 kl 22.54. Okänd kastade sten på 
målsägarens balkong och träffade en ruta som krossades. 
 
Stores Gränd, Grand Brasseria AB, Handen den 6/4 kl 04.13. Okänd har slängt 
in ett föremål genom ett fönster så att skada uppstått. 
 
Hagtornsvägen (mitten), Vendelsö den 16/4 kl 23.35-23.40.  Okänd 

gärningsman har sparkat sönder målsägarens brevlåda. Sju ungdomar var 
synliga i området i samband med detta. 
 
Hagtornsvägen, Krokodilbadet, Vendelsö mellan den 16/4 kl 18.00 – 17/4 kl 
04.00. Nedsågat träd, förstörda sittbänkar, en sjösatt båt som hade varit fastlåst. 
 
Vendelsö Skolväg, Vendelsö den 20/4. Okänd har eldat i målsägarens trädgård, 
så att skada på trädgårdskruka uppstått. 

 
Jungfruns gata (mitten), Brandbergen den 28/4 kl 01.30-01.55. Misstänkt 
krossade en ruta i den nedre porten. 
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen, Handen den 4/4. Krossat fönster. 
 
Båtmansskolan, Järnåldersringen, Haninge mellan den 4/4 kl 18.00-7/4 kl 07.00. 

Fönster krossat. 
 
Båtsmansskolan, Järnåldersringen, Haninge mellan den 11/4 kl 18.00-14/4 kl 
07.00. Krossat fönster. 
 
BILBRAND 
Dalarövägen 37, Handen den 20/4 kl 00.30-00.45. Okänd gärningsman har på 
okänt sätt tänt eld på en personbil. Räddningstjänsten släckte, bilen blev helt 

urbränd. 
 
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 
Vendelsö Skolväg, skogsparti, Vendelsö den 21/4 kl 11.45-12.09. Okänd 
gärningsman har anlagt brand i ett skogsparti. Räddningstjänsten släckte, stor 
spridningsrisk förelåg. 
 
MISSHANDEL 

Runstensvägen, utanför butik Filmkedjan, Haninge Centrum den 24/4 kl 09.10.  
En målsägare blev attackerad av flera gärningsmän. Han fick ta emot både 
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sparkar och slag av två av dem. Efter misshandeln försvann de båda åt varsitt 
håll.  

 

 

 
SYD 
INBROTT I VILLA 
Sotingevägen (början), Västerhaninge,  

fredag 2014-04-11 kl 07.45-14.00. 
Okänd gärningsman har brutit upp altandörren, letat  igenom villan och tillgripit 
gods.                 
Altandörren stod öppen när målsägaren kom hem. 
 
Sven Wallanders väg (början), Årsta Havsbad, villa 
Tisdag 2014-04-29 kl 06.30-18.00 
Okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom att lyfta ur ett fönster.         

 Inne i huset råder oreda, oklart vad som är tillgripet. 
 
FÖRSÖK TILL STÖLD  
Vargvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 4/4-5/4. Okänd gärningsman har 
försökt ta sig in i målsägarens lägenhet via balkongens inglasning och vidare 
genom balkongdörren utan att lyckas. 
 
INBROTT I KLUBBHUS 

Dalarö:  
Dalarö IP, Ornövägen, Dalarö mellan den 12/4 – 20/4.  Okänd gärningsman har 
krossat ett fönster, tagit sig in i stugan och tillgripit gods. Okänd har eldat på ett 
trädgårdsbord som fått skador. 
 
SKADEGÖRELSE 
Västerhaninge station, på tåg 2562, den 2/4 kl 19.30. Unga män sköt med 
luftpistol inne i tåget. Fönster skadat. 

 
Södra Jordbrovägen (början), Jordbro den 20/4 kl 01.28-01.32. Okänd 
gärningsman krossade rutan i entrédörren för att ta sig in i fastigheten. 
 
Busshållplats Hanveden, Gamla Nynäsvägen, Västerhaninge den 24/4 kl 02.10-
02.44. Sönderslagen busskur.  
 
SKADEGÖRELSE  SKOLA 

Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 15/4 kl 15.30-16/4 kl 
07.00. Krossad fönsterruta. 
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BILBRAND 
Tungelstavägen, Västerhaninge pendeltågsstation, parkeringsplatsen den 27/4 kl 

01.00-01.10. Anlagd brand i en personbil. Branden spred sig till ytterliggare två 
bilar. Räddningstjänsten släckte. Alla bilar totalt urbrända. 
 
MORDBRAND 
Björnvägen, i skogsdunge intill Åbyskolan, Västerhaninge den 3/4 kl 15.20-
15.40. Anlagd brand i en skogsdunge där spridningsrisk förelåg. 
Räddningstjänsten släckte ett 20-25 kvadratmeter stort område.  
 

RÅN MOT PERSON 
Ringvägen/Skogsstigen, Ringvägsparken, Västerhaninge den 3/4 kl 20.00-21.00. 
När målsägaren befann sig i parken, blev han plötsligt attackerad av två 
gärningsmän som tog hans tillhörigheter, efter att ha tryckt ner honom till 
marken och misshandlat honom. 
 
På pendeltåg från Jordbro, i höjd med Skogås den 6/4 kl 01.00-01.30. Två män 
klev på pendeltåget som målsägaren färdades i. De gick fram till henne, visade 

en kniv och sade att de ville ha hennes telefon och ryckte den därefter ur hennes 
ena hand. Gärningsmännen gick av vid stationen som följde därefter.  
 
GROV MISSHANDEL 
Centrumvägen, Västerhaninge den 26/4 kl 03.15-03.27. Två gärningsmän 
attackerade två målsägare med kniv och utdelade flera knivhugg som träffade 
båda målsägarna. 
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AKTUELLT 

 
De sedan tidigare välkända asfaltläggarna från Irland och England har åter dykt 
upp. Senast har de varit synliga i Vendelsö och Västerhaninge. Något för er att 
åter tänka på. 

 

 
Nu finns det ett nytt sätt att stöldmärka sina ägodelar på. Det finns en 
mikropunktsmärkning som man limmar på sina saker. Läs mer om detta på 
Stöldskyddsföreningens hemsida, adress:  www.stoldskyddsforeningen.se,   

under rubriken Produkter & Tjänster.  
 
 
Om ni inte redan har läst polisens facebooksida vid valda tillfällen, så kan ni 
googla på polisen Haninge.  

 
Snart är båtsäsongen här igen. Ni som har båt, kanske ska försöka starta upp 
båtsamverkan?   
 
Kom ihåg att låsa er bostad på framsidan ifall ni ska gå ut på baksidan och vice 

versa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ÄLDRE NYHETER 

 
 

Något som är återkommande, och handlar om aktuella polisiära händelser, och 
tips/råd till allmänheten, är polisinspektör Martin Bergströms inslag i Radio 

Haninge varje fredag vid 08.30-tiden.  
Radio Haninge hittar ni på 98,5 Mhz.  
Radio Haninge har även en hemsida, www.radiohaninge.se 
 
 
 
 
 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
http://www.radiohaninge.se/
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FÅR JAG ELDA ?  

NÄSTA ELDNINGSTILLFÄLLE BLIR UNDER KOMMANDE HÖST. 
JAG ÅTERKOMMER FRAMÖVER MED AKTUELLA DATUM FÖR 
DETTA. 
 
* Du får elda torrt trädgårdsavfall, som inte går att kompostera 
* Du får elda ris, kvistar och grenar 
* Du får INTE elda löv, gräs och annat avfall som orsakar mängder av rök. 
 

Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26  

 
FORDONSBROTT 
Stöld av bil ,1/4-30/4 2014, 15 st. jmf med 2013, 8 st. 
Försök till stöld, 1/4-30/4 2014,3 st, jmf med 2013, 4 st. 
Skadegörelse på bil, 1/4-30/4 2014, 19 st, jmf med 2013, 27 st. 
Inbrott i bil, 1/4-30/4 2014, 50 st, jmf med 2013, 44 st. 

 
OM DU VILL TIPSA POLISEN OM RATTFYLLERI  
Du kan ringa 114 14, och knappa dig fram för att kunna lämna tips. Eller så kan 

du maila på adress: polismyndigheten.stockholm@ polisen.se. När du mailar ska 
du ange vilken adress föraren utgår från, och vilken bil/bilnummer, samt vilka 
dagar och klockslag. Namnge ditt ärende med INVIT. Du kan vara anonym.  
 
TIPSTELEFON VID MISSTANKE OM FÖRESTÅENDE INBROTT 
010-569 02 21.  
Om du märker att det är ett pågående inbrott ringer du 112. 

 
GRANNSTÖDSBILEN 

Tfn vid behov :  Grannstöd Haninge, tfn  073-716 45 16 

 
Be gärna om tillsyn av er bostad när ni är borta. Ring Birgitta eller 
Grannstödsbilen och meddela 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. 
 
 
 

mailto:birgitta-eva.svensson@polisen.se
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MÖTESTIDER VÅREN 2014 

Syd    

Kl 18.00 måndag den 13 januari, 3 

februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 2 juni. 

 

Jordbro  
Kl 16.30 måndag den 13 januari, 3 februari, 

3 mars, 7 april, 12 maj, 2 juni.  

  

Nord 
Kl 18.00 tisdag den 14 januari,  4 februari, 4 

mars, 8 april, 13 maj , 3 juni 
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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 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. 
Bankfack är mycket bra. 

 
Att kontakta polisen om Du ser något som är fel.  Glöm ej  informera 
kontaktombudet. 

 
NÄRPOLISEN HANINGE 
Birgitta Svensson 


