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Polismyndigheten
Stockholms län
Närpolisen Haninge

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
AUGUSTI MÅNAD 2014

NORD
INBROTT I VILLA
Evabergsvägen (början), Vendelsö mellan den 30/7 kl 16.00 – 1/8 kl 12.00.
Okända gärningsmän har tagit sig in i villan genom ett fönster på altanen på
baksidan av huset. Gärningsmännen har sökt igenom hela villan och tillgripit
gods. De lämnade villan samma väg som de kom in.
Norrbyvägen i Vendelsö utsatt mellan tisdag den 12/8 – onsdag den 13/8. Okänd
gärningsman harr brutit upp ett fönster tillhörande sovrummet på övervåningen
med något mindre verktyg så att två haspar gått sönder.
Fönstret vetter mot baksidan där det är insynsskyddat. Gärningsmannen har inne
i bostaden varit i alla rum och rivit runt.
Okänt tillgripet.
Albatrossvägen (början), Brandbergen,
onsdag 2014-08-13 kl 14.00 t.o.m. torsdag 2014-08-14 kl 20.27
Okänd gärningsman har gått in i trädgården på baksidan av villan. En
fönsterkarm bortbruten och fönstret bortplockat. Fönstret påträffades på
gräsmattan.
Okänt om något tillgripits.
Lärarinnevägen (början), Vendelsö mellan den 14/8 kl 12.00 – 17/8 kl 12.00.
Okänd gärningsman har brutit sig in via ett källarfönster. Okänt tillgripet.
Sveabergsvägen (början), Vendelsö, villa t.o.m. måndag 2014-08-18 kl 09.36
Då grannen gick ut på morgonen såg han sina två stegar stå lutade mot grannens
hus och ett uppbrutet fönster.
Brytmärke på fönsterkarmen till källarfönstret, samt två trasiga fönsterhaspar.
Okänt tillgripet.

2

Lorensbergsvägen (mitten), Vendelsö,
fredag 2014-08-15 kl 13.00 t.o.m. måndag 2014-08-18 kl 14.15.
Stegen som var upphängd på väggen vid entrén var borta, sedan anträffad på
baksidan av huset där även ett fönster i entréplan var uppbrutet.
Gärningsmännen har sökt igenom både entréplanet och övervåningen. Flertalet
lådor utdragna.
Hermanstorpsvägen (början), Kolartorp, Handen den 20/8 kl 01.30-01.45
Okänd gärningsman har tagit sig in i villan genom ett sovrumsfönster på
övervåningen. Okänt tillgripet.
Atletvägen (början), Vendelsö,
onsdag 2014-08-27 kl 06.00-16.14
Okänd gärningsman har först skurit upp ett hål i ett nät som målsägaren satt upp
runt altandörren, detta för att förhindra att deras katter skall rymma.
Gärningsmannen har sedan försökt bryta upp altandörren, men misslyckats och
har därefter tagit sig runt huset, monterat bort en spaljé som lutats mot
husfasaden. Gärningsmannen har sedan klättrat upp för denna, krossat fönstret
ovanför och klättrat in.
Gods tillgripet.
Hermanstorpsvägen (början), Kolartorp, Handen,
tisdag 2014-08-26 kl 21.00 t.o.m. onsdag 2014-08-27 kl 07.00 .
Okänd gärningsman har monterat ur ett fönster på villan och varit inne i ett rum
på nedre planet och tillgripit gods.
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS
Vardövägen, Vega mellan den 27/8 kl 21.30 – 28/8 kl 07.40. Okända
gärningsmän har tagit sig in i ett hus under uppbyggnad och tillgripit gods.
INBROTT I LÄGENHET
Nynäsvägen (början), Handen mellan den 1/8 kl 21.00 – 2/8 kl 05.30. Okänd
gärningsman har krossat fönstret i altandörren och därigenom kommit åt
handtaget på insidan och kunnat öppna dörren. Gods tillgripet.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Skyttens gata (slutet), Brandbergen mellan den 8/8 kl 15.00 – 9/8 kl 13.15.
Okänd gärningsman har brutit sönder hänglåset till målsägarens förråd, tagit sig
in, genomsökt förrådet och tillgripit gods.
INBROTT I VINDSFÖRRÅD
Folkparken (början), Handen mellan den 21/8 kl 17.00 – 22/8 kl 07.00. Sex
stycken förråd uppbrutna.
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STÖLD UR GARAGE
Bondvägen (slutet), Vendelsö mellan den 20/7 kl 18.00 – 2/8 kl 12.00. Okänd
gärningsman har på okänt sätt tagit sig in i garaget och tillgripit gods.
Skomakarvägen (början), Vendelsö mellan den 25/8 kl 20.00 – 28/8 kl 19.00.
Okänd gärningsman har brutit upp låset i garagedörren, tagit sig in och tillgripit
gods.
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS
Kaptensvägen, Lyckebyskolan, Vendelsö mellan den 1/8 kl 16.00 – 4/8 kl 06.30.
Okända gärningsmän har tagit sig in i skolan genom att krossa ett fönster. Inget
stulet.
INBROTT I BUTIK
Jungfruns gata, Alexia Tobak, Brandbergen den 1/8 kl 01.45 – 02.00. Okänt
antal gärningsmän har brutit sig in i Brandbergens Centrum och vidare in i
tobaksaffären, genom att krossa ett fönster. Gods tillgripet. Dörr uppbruten in till
centrumanläggningen.
SKADEGÖRELSE
Klenavägen, bakom busshållplatsen, Vendelsö mellan den 22/8 kl 23.50 – 23/8
kl 00.20. Okänd gärningsman har eldat tidningar och valaffischer på allmän
plats.
Stora Hundens gata (slutet), Brandbergen mellan den 1/8 kl 21.00 – 3/8 kl 10.00.
Fönster krossat av en sten.
Jungfruns gata, Brandbergens Seniorcentrum, Brandbergen den 3/8 kl 02.15. En
misstänkt gärningsman sparkade sönder två rutor i entrédörren.
Dalarövägen (början), Handen mellan den 6/8 kl 17.00 – 8/8 kl 13.00. Okänd
gärningsman har kastat sten på företaget Lumberteam AB:s fönster som
krossades.
Nynäsvägen, Handen mellan den 8/8 kl 13.00 – 11/8 kl 13.00. Okänd
gärningsman har på okänt sätt tagit sönder målsägarens ena fönsterruta.
Vågens gata (slutet), Brandbergen den 15/8 kl 23.10 – 23.30. Okänd har krossat
ett fönster och tagit sig in i en obebodd, tom lägenhet (olaga intrång).
Haninge Centrum, Runstensvägen den 28/8 kl 21.12. En misstänkt gärningsman
slog sönder flera fönsterrutor i centrumanläggningen med hjälp av ett tillhygge.
Runstensvägen, polisens p-platsområde, Handen den 29/8 kl 01.15 – 02.15.
Okänd gärningsman har punkterat ett bakdäck på en polisbil.
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BILBRAND
Vågens gata (slutet), Brandbergen den 24/8 kl 00.45 – 01.19. Okänd
gärningsman har på okänt sätt anlagt brand i målsägarens bil. Även en bil
parkerad precis intill den aktuella bilen skadades.
STÖLD
ICA Maxi, Söderbyleden, Haninge den 22/8 kl 11.00. En målsägare, född -27,
var i butiken med sin varuvagn då en man ”körde in” i hennes vagn med sin
varuvagn. Ytterligare en man var på plats. Männen stod på var sida om
målsägaren. När hon skulle betala och befann sig vid kassan, fann hon sin
handväska öppen och plånboken saknades.
MISSHANDEL
Midgårdsvägen, utanför nummer 11, Handen den 3/8 kl 21.40 – 21.49. Ett vittne
såg från sin balkong, hur en man blev misshandlad av två gärningsmän.
Målsägaren fördes till sjukhus med ambulans.
Poseidons Gränd 1, Handens Centrum den 11/8 kl 22.30. När målsägaren gick
från pendelstationen mot bostaden, blev han attackerad och misshandlad av tre
gärningsmän. Två vittnen kom gående och lyckades avbryta misshandeln.
Gärningsmännen försvann springande mot busstationen.
Hållplats Kvarntorpsvägen, Gamla Nynäsvägen, Handen den 30/8 kl 13.50 –
14.00. En misstänkt gärningsman slog till en målsägare så att denne föll till
marken och fick då även ta emot sparkar. Målsägaren fördes till sjukhus.
RÅN MOT PERSON
Lejonets gata (mitten), Brandbergen den 30/8 kl 10.40 – 11.10. Okänd
gärningsman har rånat en bilägare på dennes bil.

SYD
INBROTT I VILLA
Stenhamravägen (början), Österhaninge mellan den 31/7 kl 19.00 – 6/8 kl 20.00.
Okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom att bryta upp en dörr i
vardagsrummet. Gärningsmannen har genomsökt huset och stulit gods. Troligen
avvek denne genom samma dörr.
Blåkullavägen (början), Västerhaninge mellan den 31/7 kl 10.00 – 6/8 kl 00.30.
Okänd gärningsman har tagit sig in i villan genom att bryta upp ett källarfönster.
Inget tillgripet.
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Floravägen (början), Västerhaninge,
onsdag 2014-08-20 kl 06.30-17.30
Altandörr uppbruten, stor oreda i huset, gods tillgripet.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Villavägen (mitten), Västerhaninge mellan den 27/7 – 8/8. Målsägarna hade
varit bortresta och när de kom hem fann de brytmärken på altandörrarna och ett
fönster. Lera utsmetat på lamporna på altanen. Kanske det var ett sätt att dämpa
belysningen?
Älgholmsvägen, Dalarö mellan den 1/1 2014 – 8/8 2014. Okänd gärningsman
har försökt bryta upp ett fönster i vardagsrummet.
INBROTT I LÄGENHET
Södra Jordbrovägen (slutet), bottenvåning, Jordbro den 15/8 kl 14.00 – 19.00.
Okända gärningsmän har brutit upp lägenhetens dörr, tagit sig in och tillgripit
gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Prästallén, Västerhaninge mellan den 5/8 - 7/8 kl 11.00. Okänd gärningsman
har borrat ett hål nedanför låsblecket vid kanten av yttersidan på dörren. Ingen
åverkan på dörren i övrigt.
Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 8/8. Brytskador på dörren vid listen
och metallskivan som skyddar låset.
FÖRSÖK TILL INBROTT I FRITIDSHUS
Röudd, Dalarö den 8/8 kl 16.23. Målsägaren blev uppringd av vaktbolaget som
anlitats. En vän åkte för att titta på huset och fann att okänd gärningsman hade
försökt bryta upp ett fönster på husets gavel.
STÖLD UR LÄGENHET
Tungelstavägen (början), Västerhaninge den 10/8 kl 04.00 – 04.10. Okänd
gärningsman tog sig in i målsägarnas lägenhet genom att hoppa upp på
balkongen och därefter passera genom den öppna balkongdörren. Målsägarna
vaknade och mannen lämnade genast lägenheten samma väg som han kommit.
Gods tillgripet.
STÖLD UR FÖRRÅD
Tumstocksgränd, Västerhaninge den 25/8 kl 00.30 – 07.00.
Mejselgränd, Västerhaninge mellan den 24/8 kl 23.00 – 25/8 kl 04.00. Diverse
verktyg/trädgårdsredskap stulna.
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INBROTT I FÖRRÅD
Villavägen (början), Västerhaninge mellan den 18/8 kl 18.00 – 21/8 kl 16.00.
Okänd gärningsman har tagit sig in i uthus/garage och vedbod. Troligen inget
stulet. Även grannens förråd var uppbrutet.
Sickelgränd, Västerhaninge den 26/8 kl 00.00 – 09.00. Okänd har på okänt sätt
tagit sig in i förrådet och tillgripit gods.
INBROTT I GARAGE
Fabriksvägen (början), Håga Industriområde, Västerhaninge mellan den 15/8 –
17/8. Okänd gärningsman har brutit sig in i garaget på 20 x 8 meter och tillgripit
gods.
INBROTT I RESTAURANG
Centrumvägen, Restaurang Fisken, Västerhaninge den 28/8 kl 03.25 – 03.45.
Okända gärningsmän har brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods.
SKADEGÖRELSE
Västerhaninge Centrum, Västerhaninge mellan den 7/8 kl 17.00 – 8/8 kl 08.00.
Krossad ruta i Handelsbankens fönster.
Fornminnesvägen (början), Västerhaninge den 11/8 kl 01.45. Söndersparkade
brevlådor längs med vägen.
Station Jordbro, Jordbro den 15/8 kl 14.50. Krossade rutor i en dörr.
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 16/8 kl 13.15. Krossade rutor i en
dörr.
KADEGÖRELSE SKOLA
Nytorps förskola, Björnvägen, Västerhaninge mellan den 31/7 kl 23.30 – 1/8 kl
00.30. Tiotal fönsterrutor krossade.
Förskolan Långbälingen, Blockstensvägen, Jordbro den 3/8. Två spräckta
fönsterrutor.
Tungelsta skola, Tungelstavägen den 14/8 kl 22.00 – 22.44. Ett gäng grabbar tog
sig in i en skylift och körde den rätt in i skolbyggnaden som blev skadad.
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge den 4/8. Stuprör skadat, fönster
sönderslaget, fasadbelysning sönderslagen.
Förskolan Hemsö, Södra Jordbrovägen, Jordbro mellan den 15/8 kl 18.00 – 18/8
kl 06.00. Fönsterkross.
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Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 22/8 kl 16.00 – 25/8 kl
07.00. Fasadbelysning trasig. Den hade utsatts för stenkastning.
Förskolan Blåsippan, Södra Jordbrovägen den 24/8 kl 23.00. Krossade
fönsterrutor.
Tungelsta skola, Tungelstavägen den 30/8 kl 23.17. Krossade fönster.
BILBRAND
Allévägen, station Tungelsta, Tungelsta den 6/8 kl 00.10 – 00.25. Okänd
gärningsman har på okänt sätt orsakat brand i bil. En bil parkerad intill
skadades. Räddningstjänsten släckte.
Södra Jordbrovägen (början), utanför en garagelänga, den 3/8 kl 21.35 – 21.45.
Ett flertal bilar brann på p-platsen. Även garagebyggnaden skadades.
Räddningstjänsten släckte. Okända personer sågs lämna platsen strax innan
branden började.
MISSHANDEL
Ringvägen, utanför butiken Din Mat, Västerhaninge den 5/8 kl 22.40 – 22.45.
En man misshandlad av okänd gärningsman på okänt sätt.
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AKTUELLT
Nu rullar två grannstödsbilar i grannsamverkansområdena igen. Vår nya bil är
en vit Volkswagen UP!. Den är ett mycket välkommet tillskott. Vi kör med våra
bilar måndagar – torsdagar kl 09.00 – 16.00 och fredagar kl 09.00 – 12.30.

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 ägodelar. Läs mer om detta på
Stöldskyddsföreningens hemsida, adress: www.stoldskyddsforeningen.se,
under rubriken Produkter & Tjänster.

ÄLDRE NYHETER
Om ni inte redan har läst polisens facebooksida vid valda tillfällen, så
kan ni googla på polisen Haninge.
Kom ihåg att låsa er bostad på framsidan ifall ni ska gå ut på baksidan
och vice versa.
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FÅR JAG ELDA ?
ELDNINGSVECKOR UNDER HÖSTEN: VECKA 41 OCH 42 MED
FÖREGÅENDE VECKOSLUT
* 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 ,1/8-31/8 2014, 12 st. jmf med 2013, 13 st.
Försök till stöld, 1/8-31/8 2014, 3 st, jmf med 2013, 7 st.
Skadegörelse på bil, 1/8-31/8 2014, 18 st, jmf med 2013, 24 st.
Inbrott i bil, 1/8-31/8 2014, 32 st, jmf med 2013, 36 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.
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 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.

TÄNK PÅ
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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
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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.

