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Polismyndigheten   

Stockholms län 

Närpolisen Haninge 

 

 

 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 

MAJ MÅNAD 2014  

 
   

NORD 
INBROTT I VILLA UNDER BYGGNATION 

Kolarslingan (början) Handen,  

söndag 2014-05-04 kl 19.00 t.o.m. måndag 2014-05-05 kl 06.30 

Okänd gärningsman har på okänt sätt tagit sig in i huset via garaget och stulit   

Gods. 

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 

Midgårdsvägen (början), Handen  

kl 23.25  den 18/5. 

 

Lejonets gata (mitten), Brandbergen den 21/5 kl 22.30-22.45. Okänd 

gärningsman har tagit i handtaget på målsägarens ytterdörr och även försökt 

göra åverkan på låset. Målsägaren var hemma och öppnade dörren. Då satt en  

man på huk utanför, vilken ramlade omkull när dörren öppnades. Den okände 

sprang från platsen.  

 

Getporsvägen (början), Handen, lördag 2014-05-17. 

Okänd gärningsman har försökt göra inbrott i porten på Getporsvägen. Dörren 

har brytskador och låset var sönderbrutet. 

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Dalarövägen, Handen mellan den 22/5 kl 08.00-23/5 kl 02.00. Okänd 

gärningsman har klippt sönder hänglåset och tillgripit gods. 

 

STÖLD UR FÖRRÅD 

Vallagränd, vindsförråd, Handen mellan den 1/2 kl 14.00-5/5 kl 16.00. Okänd 

gärningsman har böjt upp dörren till målsägarens förråd och tillgripit gods. 

 

 

 

 



 2 

INBROTT I BUTIK 

Kicks Kosmetikkedjan AB, Haninge Centrum, Handen den 16/5 kl 02.50. 

Okända gärningsmän har brutit upp en dörr in till centrumanläggningen och 

vidare brutit upp en jalusiedörr till affären, tagit sig in och tillgripit gods. 

 

SKADEGÖRELSE 

Vikingavägen (mitten), Handen den 1/5 kl 02.55-03.00. Okänd gärningsman 

slängde en sten genom målsägarens fönster så att det krossades. En granne hade 

iakttagit två män i samband med detta. 

 

Norra Kronans gata (mitten), Brandbergen den 1/5. Krossad ruta i porten. 

 

Myrmalmsringen (början), Haninge den 3/5 kl 22.15. Målsägarens fönster 

krossades av en sten som några ynglingar kastade. 

 

Eskilsvägen, Min Mataffär, Handen den 5/5 kl 02.30-02.45. Okänd gärningsman 

har tänt eld på en markis. Väktare och räddningstjänsten släckte. Markisen blev 

totalt förstörd. Ett fönster hade puttats upp och vält omkull en kyl i butiken. 

 

Hantverkarvägen, Foderboden, Handen mellan den 6/5 kl 19.30-7/5 kl 08.00. 

Sten har kastats på ett fönster som krossats. 

 

Midgårdsvägen, Jenny Munters Blomsterbod, Handen mellan den 15/5 

kl  19.00-16/5 kl 09.00. Okänd gärningsman har klippt av rören till målsägarens 

blomsterkyl. 

 

Midgårdsvägen, Handen den 17/5 kl 16.50. Okänd gärningsman har slitit ner 

målsägarens parabolantenn från dennes balkong. 

 

Fiskarnas gata (början), Brandbergen den 27/5 kl 00.15-00.20. Söndersparkad 

fönsterruta i entrédörren.  

 

Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen den 28/5 kl 00.30-00.50. En 

gärningsman har krossat ett fönster i entrédörren, med hjälp av en sten. 

 

SKADEGÖRELSE SKOLA 

Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen, Handen mellan den 1/5 kl 00.00-2/5 kl 

04.00. Två krossade fönster. 

 

Söderbymalmsskolan, Eskilsvägen, Handen den 7/5 kl 02.16. Fönster krossat. 

 

Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen den 11/5 kl 20.00.  Tre krossade 

fönster. 
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Förskolan Aspen, Eskilsvägen, Handen den 12/5 kl 01.30-01.40. Krossat 

fönster. 

 

Förskolan Orren, Vendelsömalmsvägen, Vendelsö mellan den 15/5 kl  18.00-

16/5 kl 08.00.  Krossat fönster och krossade flaskor på gräsmattan. 

Vendelsömalmsskolan, Henriksbergsvägen, Vendelsö den 19/5 kl 07.30-15.30. 

Nymålad vägg förstörd. 

 

Brandbergsskolan, Norra Kronans gata, Brandbergen den 25/5 kl 08.20-13.00. 

Krossad ruta. Några ynglingar sprang på hustaket och tog sig in genom den 

krossade rutan och gjorde sig därmed skyldiga till olaga intrång. 

 

Runstensskolan, Runstensvägen, Handen mellan den 27/5 kl 18.00-28/5 kl 

08.00. Krossat fönster. 

 

VÄSKRYCKNING 

Klarabergsvägen, Vendelsö den 12/5 kl 13.05 -13.10.  Målsägaren var på väg 

hem från bussen då en moped kommer körande bakifrån. Den personen som satt 

baktill på mopeden ryckte åt sig målsägarens handväska. Mopeden försvann i 

riktning mot Tyrestavägen. Mopeden var vit. 

 

FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL 

RV 73 i höjd med Vega, Nynäsvägen, Haninge den 10/5 kl 00.45-00.55. En 

ambulans under utryckning fick en sten kastad mot en fönsterruta som 

krossades. Okänd gärningsman hade slängt den från bron över RV 73.  

 

MISSHANDEL 

Handenterminalen, Handen den 4/5 kl 00.45-01.15. Fyra till fem pojkar/män har 

knuffat, sparkat och slagit en målsägare då denne var på väg till bussen 

tillsammans med sina tjejkompisar för att åka hem.  

 

 

 

SYD 
INBROTT I VILLA 

Spjutgränd (mitten), Tungelsta, fredag den 5/5 kl 09.30-11.00. 

Okänd gärningsman har tagit sig in via en grind på baksidan och tagit sig in via 

ett sovrumsfönster på baksidan av huset. 

Gods tillgripet. Spår finns.                                                                

 

Häckgränd (början) Tungelsta, fredag 2014-05-02 kl 15.00 t.o.m.söndag 2014-

05-04 kl 19.00. Ett fönster på baksidan har vissa skador. Okänt tillgripet.             
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Södertäljevägen (början), Tungelsta, måndag 2014-05-19 kl 17.00 t.o.m. tisdag 

2014-05-20 kl 01. Okänd gärningsman har tagit sig in via källaren.  

Via källaren finns en dörr in till bostaden. Denna ser ut att ha sparkats in.  

Huset är genomsökt och en del gods är tillgripet. 

 

Sturevägen (början), Västerhaninge,  

torsdag 2014-05-22 kl 21.00 t.o.m. söndag 2014-05-25 kl 12.45 

En fönsterruta som leder ner till källaren är krossad. Okänd gärningsman har 

varit inne i huset och dragit ut diverse saker ur lådor och skåp . 

Åvägen (början) Tungelsta, fredag 2014-05-23 kl 12.00 t.o.m. måndag 2014-05-

26 kl 13.30. Okänd gärningsman har brutit upp ett skjutfönster till villans uthus, 

gått vidare till bakdörren på huset och brutit sig in. 

Gärningsmannen har rotat igenom stora delar av huset. Okänt tillgripet. 

 

Norrskogsvägen (början), Västerhaninge, fredag 2014-05-23 kl 15.00 t.o.m. 

lördag 2014-05-24 kl 20.00. Okänd gärningsman har brutit upp ett fönster, tagit 

sig in och tillgripit gods. 

 

Hammarängsvägen (början), Tungelsta,  

lördag 2014-05-24 kl 10.30 t.o.m. söndag 2014-05-25 kl 14.30. 

Fönstret på baksidan var uppbrutet och gärningsmannen hade rotat runt i hela 

huset. Okänt tillgripet. 

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 

Fornminnesvägen (början), Tungelsta, lördag 2014-05-17 kl 02.35. 

Okänd gärningsman har krossat ett fönster till målsägarens bostad, men blivit 

skrämd från platsen när målsäganden vaknade.                                                                       

Målsäganden har inte sett någon person på platsen. Målsäganden har heller      

 inte hört några röster, hört några fordon som lämnat platsen eller dylikt.  

 

Parkvägen (början), Västerhaninge mellan den 27/5 kl 15.00-29/5 kl 09.00. 

Okänd gärningsman har brutit upp en del av en altandörr, tagit sig in och 

tillgripit gods. Inga synliga spår.  

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I BOSTADSHUS 

Glasbergsvägen (början), Västerhaninge mellan den 28/5 kl 22.00-29/5 kl 10.00. 

Okänd gärningsman har brutit upp ett fönster, tagit sig in och tillgripit gods. 

 

INBROTT I LÄGENHET 

Åbylundsvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 28/5 kl 16.00-29/5 kl 17.00. 

Okänd gärningsman har tagit bort lister och en ruta vid sidan av ytterdörren, 

tagit sig in och tillgripit gods. 
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INBROTT I FRITIDSHUS 

Södertäljevägen (slutet), Västerhaninge mellan den 21/4 kl 15.00-2/5 kl 16.00. 

Okänd gärningsman har brutit upp ett fönster och tagit sig in. Okänt om något 

blivit stulet.  

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro mellan den  11/5-27/5. Okänd gärningsman 

har tagit sig in i målsägarens förråd och tillgripit gods. Ingen åverkan på dörren. 

 

STÖLD UR FÖRRÅD 

Gränsvägen (början), Västerhaninge mellan den 10/4-6/5 kl 21.30. Okänd 

gärningsman har tagit sig in i målsägarens förråd och tillgripit gods.  

 

INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 

Dalarövägen, Dalarö mellan den 11/5 kl 16.00 -12/5 kl 07.30. Okända 

gärningsmän har brutit sig in i ett låst utrymme på byggarbetsplatsen och 

tillgripit verktyg och maskiner. 

 

INBROTT I SKOLA 

Syskonstugan, Brandstigen, Tungelsta den 7/5 kl 01.06-01.20.  Okänd 

gärningsman har krossat en ruta i en av entrédörrarna och tagit sig in. Okänt om 

något stulits.   

 

SKADEGÖRELSE 

Krigslida station, Skogsvägen, Tungelsta den 2/5 kl 10.54. Skadat vindskydd. 

 

Allévägen, Coop Konsum, Tungelsta den 7/5 kl 09.00. Krossade fönster. 

 

Ringvägen (mitten), Västerhaninge den 13/5 kl 00.20-00.25. En misstänkt 

kastade en kundvagn på en entréport. Flera glasrutor gick sönder.   

 

Krogtäppan (mitten), Jordbro mellan den 17/5 kl 23.00 -18/5 kl 06.00. Okänd 

gärningsman har kastat ägg på målsägarens bostad och sparkat på målsägarens 

dörr. 

 

Ringvägen (slutet), Västerhaninge den 19/5 kl 21.15. Insparkat fönster i 

portdörren.   

 

KADEGÖRELSE  SKOLA 

Hemsö Förskola, Södra Jordbrovägen, Jordbro den 30/4 kl 21.29. Okända 

ungdomar tände eld på en trätrall. 

 

Västerhaninge Montessoriskola, Klockargatan, Västerhaninge mellan den 29/4 

kl 16.00-5/5 kl 07.00. Upprepad skadegörelse på skolgården.  
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MISSHANDEL 

Gruvbryggan, Utö mellan den 24/5 kl 23.00 -25/5 kl 00.17. Okända 

gärningsmän tillfogade två målsägare smärta och skada genom sparkar och slag. 
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AKTUELLT 

 
Nu är sommaren här med efterlängtad semester! Tänk på att kontakta grannarna 

om ni reser bort, för att be om hjälp med tillsyn, ta in posten, kanske parkera en 

bil på er gård ?, med mera.   

 

 
Nu har Grannstödsbilen fått en egen hemsida. Adressen är 

grannstod@grannstodhaninge.se .  På hemsidan finns även en länk till polisens 

facebooksida. 

 

 
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 

 

 

 

 

mailto:grannstod@grannstodhaninge.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 ,1/5-31/5 2014, 9 st. jmf med 2013, 3 st. 

Försök till stöld, 1/5-31/5 2014,0 st, jmf med 2013, 2 st. 

Skadegörelse på bil, 1/5-31/5 2014, 29 st, jmf med 2013, 31 st. 

Inbrott i bil, 1/5-31/5 2014, 33 st, jmf med 2013, 41 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 HÖSTEN 2014 

Syd    

Kl 18.00 måndag den 1september, 6 

oktober, 3 november, 1 december stormöte 

för alla ombud inför juluppehåll. Särskild 

inbjudan kommer inför mötet. 

 

 

Jordbro  
Kl 16.30 måndag den, 1 september, 6 

oktober, 3 november, 1 december kl 18.00 

stormöte i Västerhaninge för alla ombud 

inför juluppehåll. Särskild inbjudan 

kommer inför mötet. 

 

  

Nord 
Kl 18.00 tisdag den 2 september, 7 oktober, 

4 november, 1 december kl 18.00 stormöte i 

Västerhaninge för alla ombud inför 

juluppehåll. Särskild inbjudan kommer 

inför mötet. 
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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 


