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Lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn 
 
 

 
 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 
FEBRUARI MÅNAD 2015  
 
   
NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 
Grenvägen (mitten), Vendelsö mellan den 6/2 kl 16.30 – 8/2 kl 12.50. Okänd 
gärningsman har brutit upp altandörren, tagit sig in och genomsökt villan, samt 
tillgripit gods. 
 
Fredriksbergsvägen (mitten), Vendelsö mellan den 7/2 kl 15.00 – 8/2 kl 01.00. 
Okänd gärningsman har brutit upp ena altandörren och tillgripit gods. 
 
Brusewitz väg (början), Vega, Haninge den 12/2 kl 16.45 – 20.00. En okänd 
gärningsman har brutit upp ett fönster i vardagsrummet, tagit sig in och tillgripit 
gods. Skospår i snön. 
 
Albatrossvägen (mitten), Vendelsö den 14/2 kl 03.52. Okända gärningsmän har 
brutit upp altandörren och tillgripit gods. Skospår på marken utanför huset. 
 
Nynäsvägen (början), Vega/Haninge den 17/2 kl 20.00 – 22.10. Två 
gärningsmän krossade ett fönster, tog sig in och tillgrep gods. Männen är gripna.    
 
Uthagsvägen (början), Söderhagen, Haninge mellan den 20/2 kl 13.00 – 21/2 kl 
17.00. Okända gärningsmän har krossat rutan i altandörren, tagit sig in och 
tillgripit gods. Oreda i fastigheten efter gärningsmännens framfart. 
 
INBROTT I HUS UNDER UPPBYGGNAD 
Kolarbacken (mitten), Kolartorp mellan den 11/2 kl 13.00 -13/2 kl 08.30. 
Inbrottsförsök på flera ställen i en nybyggd villa. 
 
  
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Vädurens gata (början) Brandbergen den 1/2 kl 14.00 – 15.00. Målsägaren var 
hemma då en okänd man öppnade hennes brevlåda och satte en nyckel i låset. 
Målsägaren öppnade dörren och ifrågasatte mannens handlande, vilken påstod 
sig ha gått till ”fel bostad”. 
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INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Stenbockens gata (början), Brandbergen mellan den 6/2 – 13/2. Okänd 
gärningsman har klippt av hänglåset till förrådet och bland annat tillgripit 
sommardäck. 
 
Vågens gata (slutet), Brandbergen mellan den 4/2 – 18/2 kl 19.20. Hänglåset 
avklippt. Okänt om något blivit stulet. 
 
Poseidons Gränd (början), Handen mellan den 18/2 kl 18.00 – 25/2 kl 16.30. 
Målsägarens förråd har blivit sönderbrutet i stålgallret som omger förrådet. 
Okänd gärningsman har tillgripit gods. 
 
Jungfruns gata (slutet), Brandbergen mellan den 22/2 kl 15.00 – 24/2 kl 14.00. 
Okänd gärningsman har klippt sönder hänglåset till målsägarens förråd och 
tillgripit gods. 
 
INBROTT I GARAGE 
Gudö Bergsväg (garage), Vendelsö mellan den 16/2 kl 07.00 – 18/2 kl 07.00. Ett 
företag har fått verktyg stulna. Halva garagageporten har skadats och lossnat 
från sina fästen.  
 
INBROTT I BUTIK 
Sågenvägen, Hemköp, Vendelsö den 2/2 kl 01.00 – 01.19. Okända gärningsmän 
har brutit upp dörren på lastkajen, tagit sig in och tillgripit gods. 
 
Sågenvägen, Hemköp, Vendelsö den 23/2 kl 01.35 – 01.47. Okända 
gärningsmän har brutit sig in i butiken via dörren på lastkajen och tillgripit gods. 
 
INBROTT HOS FÖRETAG 
Vendelsömalmsvägen, City Car, Vendelsö mellan den 22/2 kl 17.00 – 23/2 kl 
08.30. Okänd gärningsman har brutit sig in genom en dörr, genom att krossa 
fönstret i den och därefter tillgripit gods. 
 
SKADEGÖRELSE 
Nordostpassagen, Vega mellan den 13/2 – 18/2. Okänd gärningsman har klippt 
ett stort hål i samfällighetens stängsel. 
 
Gudö Kilväg (början), Vendelsö den 21/2 kl 15.00 – 23.30. Okänd har kastat en 
sten genom altandörrens fönster i målsägarens hus.   
 
Brandbergens Centrum den 24/2 kl 17.29. Väktare såg ungdomar tända eld på 
lastbackar intill en vägg. Räddningstjänsten släckte. Misstänkt finns.  
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Vallavägen, Slätmossens Östra samfällighetsförening, Handen mellan den 24/2 
– 25/2. Skadegörelse och klotter på samfällighetens garage. 
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Lyckebyskolan, Vendelsö mellan den 12/2 kl 15.45 – 13/2 kl 07.00. Okänd 
gärningsman har tagit sig in på arbetsplatsen genom att bryta sig in genom 
fläktrummet. Gods tillgripet.   
 
BILBRAND 
Tyresta, Tyresta By, Vendelsö den 16/2 kl 18.00 – 18.30. Okänd gärningsman 
har anlagt brand i en bil. Räddningstjänsten släckte, bilen blev helt utbränd. 
Ingen spridningsrisk förelåg. 
 
RÅN MOT PERSON 
Brandbergens Centrum den 21/2 kl 04.00. Okända gärningsmän har misshandlat 
målsägaren med slag och sparkar, samt tillgripit dennes tillhörigheter. 
 
FÖRSÖK TILL RÅN MOT PERSON 
Handens Stationsväg, Handen den 22/2 kl 17.30 – 17.33. När målsägaren gick i 
trappan ner till Handens Stationsväg, hörde hon någon komma gående bakom. 
Strax därpå försökte en gärningsman slita åt sig hennes mobil, samtidigt som 
hon blev knuffad omkull och ådrog sig skador. Gärningsmannen fick inte med 
sig någon mobil och försvann mot pendeltåget. 
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SYD 
 
INBROTT I VILLA/RADHUS 
Porfyrstigen (början), Västerhaninge mellan den 1/2 kl 18.00 -5/2 kl 11.00. 
Okänd gärningsman har brutit upp fönstret till tvättstugan, tagit sig in och 
tillgripit gods.  
 
Tungelstavägen (början), Västerhaninge den 13/2 kl 19.01. Okända gärningsmän 
har tagit sig in genom altandörren och tillgripit gods. Fönstret i altandörren hade 
lyfts ut. 
 
Långvägen (början), Tungelsta mellan den 13/2 kl 15.00 – 15/2 kl 19.30. Okänd 
gärningsman har krossat den nedre rutan till altandörren, tagit sig in och tillgripit 
gods. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Björnvägen (början), Västerhaninge mellan den 1/2 kl 16.00 – 16/2 kl 11.00. 
Okänd gärningsman har brutit upp balkongdörren (lägenheten ligger på 
bottenvåningen), tagit sig in och tillgripit gods. Skåp och lådor öppnade och allt 
tillrört i lägenheten.  
 
Åbylundsvägen (slutet), Västerhaninge mellan den 29/1 – 30/1. Okänd 
gärningsman har krossat en ruta bredvid entrédörren och genomsökt lägenheten. 
 
INBROTT I FRITIDSHUS 
Simmarstigen, Årsta Havsbad mellan den ½ kl 14.00 – 16/2 kl 15.00.  Okänd 
gärningsman har krossat en ruta i dörren, tagit sig in och tillgripit gods. 
Gärningsmannen har lämnat huset genom ett fönster. 
 
Karlslunds plan, Årsta Havsbad, Västerhaninge mellan den 6/2 – 7/2. Okänd 
gärningsman har krossat en ruta i ytterdörren och tagit sig in. Okänt om något 
tillgripits. Gärningsmannen verkar ha övernattat i huset. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I FRITIDSHUS 
Sundsvägen, Muskö mellan den 1/2 - 6/2. Okänd gärningsman har brutit upp en 
ytterdörr på målsägarens fritidshus. Dock har ingen varit inne i huset. Även 
grannar har drabbats. De har brytmärken på dörrar och fönster.  
 
Kanalvägen (början), Muskö mellan den 5/2 – 6/2. Okänd gärningsman har 
försökt bryta upp altandörren. Brytmärken på dörren. 
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INBROTT I GARAGE 
Videnäsvägen, Årsta Havsbad, Västerhaninge mellan den 20/2 kl 12.00 – 23/2 kl 
15.00. Okänd gärningsman har klippt upp hänglåset till målsägarens garage i en 
garagelänga och tillgripit gods. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I GARAGE 
Skogsvägen (mitten), Tungelsta den 21/2 kl 03.20. Målsägaren vaknade av att 
larmet gick och fann att garageporten stod öppen, då han gick utomhus för att se 
vad som kunde vara orsaken till att larmet hade ljudit. Inget tillgripet.  
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Ringvägen (slutet), Västerhaninge mellan den 26/1 – 2/2 kl 17.00. Okänd har 
brutit upp haken till hänglåset. Okänt om något tillgripits. 
 
Ringvägen (slutet), Västerhaninge mellan den 3/2 – 6/2. Okänd har brutit upp 
dörren till målsägarens förråd. Även dörren ner till källaren är uppbruten. 
 
Ringvägen (slutet), Västerhaninge den 6/2 kl 12.00 – 16.00. Okänd gärningsman 
bröt sig in genom entrén och vidare ner i källaren, där ett antal förråd blev 
uppbrutna.  
 
Ringvägen (slutet), Västerhaninge mellan den 5/2 – 16/2 kl 16.00. Okänd 
gärningsman har klippt sönder bygeln på dörren. Okänt om något stulits. 
 
Södertäljevägen (början), Tungelsta mellan den 11/2 kl 19.00 – 14/2 kl 13.00.. 
Planka uppbruten, gods tillgripet. 
 
Blockstensvägen (början), Jordbro mellan den 1/1 – 13/2. Okänd gärningsman 
har brutit upp hela låsanordningen på förrådsdörren och tillgripit gods. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Kärrmaräng, Gålö Koloniträdgårdsförening, Haninge mellan den 6/2 kl 17.30 -
9/2 kl 09.00. Okänd gärningsman har knackat bort ett fönster, tagit sig in och 
tillgripit gods. 
 
INBROTT I CAFÉ 
Ringvägen, Parkvillan, Västerhaninge den 22/2 kl 00.43 – 00.45. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i caféet genom att krossa fönstret till altandörren 
och öppnat med handtaget från insidan. Okänt om något tillgripits. 
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Ribby Allé, Västerhaninge mellan den 21/2 kl 15.00 – 23/2 kl 06.45. Okänd 
gärningsman har klättrat över inhägnaden till byggarbetsplatsen, brutit upp 
verktygsvagnar och tillgripit gods. 
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FÖRSÖK TILL STÖLD HOS ÅLDRING 
Kulfångsgatan (början), Vendelsö den 9/2. Okänd gärningsman lyckades öppna 
målsägarens låsta dörr, men skrämdes iväg av målsägarens skällande hund.  
 
SKADEGÖRELSE 
Centrumvägen, Västerhaninge den 7/2 kl 10.00. Sönderslagen lampa utanför en 
butik. 
 
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 9/2 kl 04.35. Glaskross i vänthall. 
 
Jordbro Sporthall, Hurtigs Torg, Jordbro den 15/2 kl 15.00. Krossad ruta. 
 
Nynäsvägen, Golfgrillen, Haninge den 17/2 kl 01.10. Krossad ruta. 
 
VILLABRAND 
Höjden, Västerhaninge den 8/2 kl 18.00 – 19.13. Villan totalt förstörd. 
 
BILBRAND 
Moränvägen, p-plats, Jordbro den ½ kl 03.00 – 03.20. Okänd har på okänt sätt 
orsakat brand i sex stycken fordon. Alla fordon stod bredvid varandra och blev 
mer eller mindre förstörda. 
 
Kullerstensvägen, Jordbro den 6/2 kl 23.30. Okänd gärningsman har tänt eld på 
en personbil. Räddningstjänsten släckte. 
 
GROV MISSHANDEL 
Hurtigs Torg, utanför restaurang Tjili, Jordbro den 14/2 kl 20.20 – 20.30. 4-5 
okända gärningsmän har på okänt sätt tillfogat en målsägare skador. Denne 
fördes med ambulans till sjukhus. 
 
Centrumvägen, Västerhaninge busscentral den 21/2 kl 02.18. Stort bråk i en 
folkmassa som iakttogs av ordningsvakter. Vakterna avbröt då en målsägare 
blev slagen och sparkad. Misstänkt gärningsman finns.  
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BÅTSAMVERKAN 
 

STÖLD AV BÅTMOTOR 
 
STÖLD FRÅN BÅTMOTOR 
Schweizerparken, Dalarövägen, Dalarö den 20/11 2014 – 1/2. Okänd 
gärningsman har tillgripit drevet från målsägarens båt som ligger på 
båtuppläggningsplats.    
 
Karlslunds plan, Haninge mellan den 4/1 kl 13.00 – 14/2 kl 13.00. Okänd 
gärningsman har stulit växelhuset från målsägarens båt som var uppställd 
innanför bommen på varvet. 
 
 
STÖLD FRÅN BÅT 
Dalarövägen (mitten), Haninge mellan den 11/1 kl 16.00 – 24/1 kl 15.00. Någon 
gång under angiven period har växelhuset avmonterats och stulits. 
 
Karlslunds Marina, Dalarövägen, Dalarö mellan den 1/1 – 15/2 kl 13.00. Okänd 
gärningsman har tillgripit propellerhuset från målsägarens båt som låg på land. 
 
Östnoravägen, Östnora Camping, Västerhaninge mellan den 12/2 – 18/2 kl 
13.00. Okänd gärningsman har brutit sig in i målsägarens båt och tillgripit gods, 
samt orsakat skador på båten. Eventuellt kan spår finnas. 
 
STÖLD 
Morarnas Båtklubb, Gålö, Haninge den 24/2 kl 06.00. Båttrailer stulen från 
målsägarens båtplats. 
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AKTUELLT 
 
Nu finns både information och filmer om Grannsamverkan på 
Stöldskyddsföreningens hemsida. Både läsvärt och sevärt! 
 
Nu har Grannstödsbilen fått en egen hemsida. Adressen är 
www.grannstodhaninge.se   På hemsidan finns även en länk till polisens 
facebooksida, polisen.haninge.facebook   
 
 
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 
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FÅR JAG ELDA ?  
ELDNINGSVECKOR UNDER VÅREN 2015: VECKA  15 OCH 16 MED 
TILLHÖRANDE VECKOSLUT 
UTANFÖR DETALJPLANELAGT OMRÅDE FINNS ÄVEN ANDRA 
TIDER FÖR ELDNING, RING OCH INFORMERA DIG.  
* 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 ,1/2- 28/2 2015, 5 st. jmf med 2014, 15 st. 
Försök till stöld, 1/2-28/2 2015, 2 st, jmf med 2014, 3 st. 
Skadegörelse på bil, 1/2-28/2 2015, 21 st, jmf med 2014, 24 st. 
Inbrott i bil, 1/2-28/2 2015, 60 st, jmf med 2014, 52 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 
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. 
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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. 
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 VÅREN 2015 
Syd    
Kl 18.00 måndag den 12 januari, 2 
februari, 2 mars, 13 april, 4 maj och 1 
juni. 
 
Jordbro  
Kl 16.30 måndag den 12 januari, 2 
februari, 2 mars, 13 april, 4 maj och 1 
juni. 
  
Nord 
Kl 18.00 tisdag den 13januari, 3februari, 
3 mars, 14 april, 5 maj och 2 juni. 
 


