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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
MARS MÅNAD 2015

NORD
INBROTT I VILLA/ RADHUS
Klenavägen (början), Vendelsö den 5/3 kl 18.45 – 22.00. Målsägaren var borta i
cirka tre timmar. Under den tiden gjorde okänd gärningsman sig skyldig till
inbrott, genom att bryta upp ytterdörren och tillgripa gods. Inga synliga spår.
Gräsvretsvägen (början), Handen mellan den 27/3 kl 16.30 – 28/3 kl 01.45.
Okänd gärningsman har brutit upp ett fönster i sovrummet, letat igenom hela
huset och lämnat det via altandörren i sovrummet. Gods tillgripet.
INBROTT I LÄGENHET
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen den 11/3 kl 19.00. Okänd
gärningsman har brutit sig in genom ytterdörren och tillgripit gods. Stor
oordning efter gärningsmannens framfart.
Albatrossvägen (slutet), Vendelsö den 18/3 kl 19.30 – 19.57. Fyra – fem okända
gärningsmän har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Ett vittne såg de
okända gärningsmännen springa från platsen.
Fiskarnas gata (början), Brandbergen den 25/3 kl 08.30 – 13.30. Okända
gärningsmän har brutit sig in genom ytterdörren, letat igenom hela lägenheten
och tillgripit gods.
Vattumannens gata (början), Brandbergen den 28/3 kl 14.30 – 18.30.
Lägenhetsdörren uppbruten och gods tillgripet.
INBROTT I VINDSFÖRRÅD
Vallagränd (början), Handen mellan den 15/2 kl 16.00 – 12/3 kl 20.00. Okänd
gärningsman har tagit bort låset på målsägarens förråd och stulit gods. Inga
brytmärken.
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INBROTT I FÖRRÅD
Vallagränd (början), Handen mellan den 11/3 kl 21.00 – 12/3 kl 07.00. Okänd
gärningsman har klippt upp gallernätet till ett förråd och tillgripit gods.
STÖLD UR GARAGE
Kolartorps Allé (mitten), Handen mellan den 2/3 kl 11.00 – 18/3 kl 17.30.
Okänd gärningsman har lyckats öppna garageporten en bit, tagit sig in och
tillgripit gods.
Svartbäckens By (slutet), garagelänga, Vendelsö mellan den 28/3 kl 15.00 –
29/3 kl 13.00. Okänd gärningsman har stulit målsägarens sommardäck.
FÖRSÖK TILL INBROTT I GARAGE
Lodjurets gata (början), Brandbergen mellan den 16/3 kl 20.30 – 17/3 kl 06.25.
Okänd gärningsman har försökt bryta upp garageporten. Garaget är en länga
med åtta platser.
INBROTT I KÄLLARE
Oxens gata (början), Brandbergen den 28/3. Okänd gärningsman har bänt sönder
bygeln där hänglåset sitter, tagit sig in och tillgripit gods.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Vallavägen (slutet), Handen mellan den 30/3 kl 16.00 – 31/3 kl 08.30. Okänd
gärningsman har klippt sönder hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit
gods.
INBROTT I GRILLKIOSK
Brandbergens Centrum, Grill 2000, mellan den 10/3 kl 21.00 – 11/3 kl 07.30.
Okänd gärningsman har brutit loss galler till kiosken, tagit sig in och tillgripit
gods.
INBROTT I BUTIK
Gamla Nynäsvägen, Mattcenter, Handen mellan den 8/3 kl 14.00 – 9/3 kl 07.30.
Okänd gärningsman har krossat en ruta i entrén, tagit sig in och tillgripit gods.
Jungfruns gata, Delikatessbutik, Brandbergen mellan den 27/3 kl 20.30 – 28/3 kl
08.30. Okänd gärningsman har krossat en ruta i butiken, tagit sig in och tillgripit
gods.
INBROTT I VARUHUS
Söderbyleden, ICA Maxi, Haninge den 25/3 kl 02.10 – 02.13. Okända
gärningsmän har brutit upp en dörr, tagit sig in och tillgripit gods.
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SKADEGÖRELSE
Fiskarnas gata (början), Brandbergen den 6/3 kl 04.45. Misstänkt gärningsman
slog sönder en ruta i portuppgången.
Hantverkarvägen, Handen mellan den 7/3 kl 15.00 – 9/3 kl 07.15. Haninge
Kommuns fastighet har fått en ruta krossad.
Markörgatan, Handen mellan den 10/3 kl 23.00 – 11/3 kl 06.00. Okänd
gärningsman har krossat rutan i entrédörren i trapphuset, en sten funnen.
INBROTT I BYGGCONTAINER
Kaptensvägen, Lyckebyskolan, Vendelsö mellan den 26/3 – 27/3 kl 07.00.
Okänd gärningsman har brutit sig in i containers och stulit gods.
INBROTT I NATIONALPARK
Tyresta By, Vendelsö mellan den 23/3 kl 16.00 – 24/3 kl 04.10. Okänd
gärningsman har krossat en ruta i entrén till nationalparken, tagit sig in och rört
runt i lådor. Gods tillgripet.
FÖRSÖK TILL INBROTT I RESTAURANG
Jungfruns gata, Restaurang Fugi, Brandbergen mellan den 10/3 kl 23.00 – 11/3
kl 10.30. Okänd gärningsman har försökt bryta upp ett galler.
BILBRAND
Jungfruns gata, Brandbergen den 5/3 kl 21.00 – 21.30. Okänd gärningsman har
tänt eld på en personbil som blev helt utbränd i kupén.
Skorpionens gata, utanför nr 565, på parkeringsplatsen, Brandbergen den 7/3 kl
01.00 – 01.29. Okänd/okända gärningsman/män tände eld på en personbil som
blev totalt utbränd. En personbil bredvid fick brandskador, räddningstjänsten
släckte.
Torvalla IP, p-plats Torvallavägen, Handen den 14/3 kl 23.50. En eller flera
gärningsmän har tänt eld på en personbil. Räddningstjänsten släckte, bilen helt
utbrunnen.
Brandbergsleden i höjd med minigolfbanan, Brandbergen den 18/3 kl 20.02.
Okänd gärningsman har på okänt sätt tänt eld på en bil som totalt brunnit ut.
Vendelsömalmsvägen (slutet), p-plats, Vendelsö den 18/3 kl 23.30 -23.50.
Okänd gärningsman har anlagt brand i en personbil. Två bilar parkerade intill
blev också skadade.
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Vendelsömalmsvägen (slutet), p-plats, Vendelsö den 20/3 kl 21.10 – 21.16.
Okänd gärningsman har på okänt sätt tänt eld på en personbil. Räddningstjänsten
släckte. Bilar parkerade intill blev rökskadade.
Vendelsömalmsvägen, minigolfbana, Vendelsö den 21/3 kl 00.00 – 11.30.
Okänd gärningsman har anlagt brand. Målsägarens bil blev helt utbrunnen.
Vendelsömalmsvägen, minigolfbana, Vendelsö den 28/3 kl 02.15. Okända
gärningsmän har på okänt sätt tänt eld på en personbil. Bilen blev kraftigt
brandskadad. Även en bil parkerad intill blev skadad.
Vendelsömalmsvägen, p-plats, Vendelsö den 31/3 kl 21.00 – 21.05. Okänd
gärningsman tände eld på en personbil som blev totalt förstörd.
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET
Sleipnervägen, gångväg intill Vikingaskolan, Handen den 12/3 kl 16.37.Okänd
gärningsman har på okänt sätt startat en markbrand med spridningsrisk.
Räddningstjänsten släckte ca 5 kvadratmeter stort område.
MISSHANDEL
Busshållplats Runstensvägen, Haninge Centrum den 1/3 kl 03.30 – 03.45.
Målsägaren blev misshandlad av tre – fyra unga män då han klev av bussen. Han
föll till marken och blev även misshandlad då han låg ner.
Stores Gränd, centrumgaraget, Handen den 14/3 kl 21.00 – 21.40. Ungdomar
blev angripna av ett stort antal gärningsmän nere i centrumgaraget.
Gärningsmännen försvann i riktning mot Eskilsvägen.
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SYD
INBROTT I VILLA/RADHUS
Havrestigen (början), Tungelsta den 3/3 kl 08.25 – 14.45. Okänd gärningsman
har tagit sig in i huset genom att krossa rutan i tv-rummet, därefter rotat runt i
alla lådor och rum, samt tillgripit gods. Spår finns.
Gnejsvägen (mitten), Västerhaninge den 5/3 kl 06.00 – 18.00. Okända
gärningsmän har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Gärningsmännen har
rotat runt i hela huset.
Jägartorpsvägen (början), Västerhaninge den 5/3 kl 12.00. Okänd gärningsman
har berett sig tillträde genom att bryta upp ett fönster på baksidan. Okänt om
något tillgripits.
Skogs Ekebyvägen (mitten), Tungelsta den 9/3 kl 05.45 – 14.15. Okänd
gärningsman har brutit sig in genom ett fönster på övervåningen och tillgripit
gods. Gärningsmannen har rotat runt i hela huset.
Vetestigen (mitten), Tungelsta den 9/3 kl 08.30 – 15.30. Okänt antal
gärningsmän har krossat en ruta med ett tillhygge, tagit sig in i villan och
tillgripit gods. Gärningsmännen har troligen lämnat huset genom samma fönster
som de kom in igenom. Oreda rådde i hela huset efter gärningsmännens
framfart.
Klapperstensvägen (början), Jordbro den 27/3 kl 09.05 – 13.50. Okänd
gärningsman har brutit sig in genom altandörren, rotat runt i alla rum och
tillgripit gods.
INBROTT I LÄGENHET
Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 18/3 kl 13.16. Okänd gärningsman har
brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Spår finns.
INBROTT I FRITIDSHUS
Stegsholm, Gålö, Haninge mellan den 8/3 -23/3 kl 18.00. Okänd gärningsman
har tagit sönder fönsterrutan på ytterdörren, tagit sig in och eventuellt tillgripit
gods. Mycket rörigt inne i huset.
Hemfosatorpsvägen (början), Tungelsta mellan den 16/3 – 18/3. Okänd
gärningsman har krossat en fönsterruta, tagit sig in och tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL STÖLD UR LÄGENHET
Kullerstensvägen (början), Jordbro den 29/3 kl 16.00 – 16.15. Okänd man tog
sig in i en lägenhet genom den öppna balkongdörren och där inne låg en man
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och sov. Den okände blev avvisad från platsen av mannen som vaknade när den
okände kom in.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Gränsvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 25/2 – 18/3 kl 18.00. Dörrfästen
sönderbrutna, gods tillgripet. Även mellan den 15/3 – 19/3 drabbades en boende.
INBROTT I FÖRRÅD
Lillgårdsvägen (början), Tungelsta mellan den 4/3 – 17/3 kl 10.00. Okänd har
avlägsnat hänglåset på målsägarens förrådsdörr och tillgripit gods.
INBROTT I SERVICEBOENDE
Ringvägen (början), Västerhaninge den 15/3 kl 04.01 -04.05. Okända
gärningsmän har krossat rutan i altandörren, tagit sig in och tillgripit gods.
INBROTT I FRITIDSGÅRD
Hammarbergsvägen, fritidsgården, Tungelsta den 25/3 kl 23.00 – 23.59. Fönster
uppbrutet, gods stulet.
INBROTT I CAFÉ
Hanvedens IP, Västerhaninge mellan den 19/3 kl 20.50 – 20/3 kl 06.10. Okänd
gärningsman har brutit sig in genom en vägg där ett igenspikat fönster fanns.
Gods tillgripet.
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS
Riavägen, Västerhaninge mellan den 23/3 kl 18.00 – 24/3 kl 07.00. Okända
gärningsmän har brutit sig in på byggarbetsplatsen, i flera villor och tillgripit
gods.
SKADEGÖRELSE SKOLA
Montessoriskolan Igelkotten, Björnvägen, Västerhaninge mellan den 10/3 kl
17.00 – 11/3 kl 07.15. Krossat fönster, klotter på fönster, sönderslagen lampa.
FÖRSÖK TILL SKADEGÖRELSE PÅ SKOLA
Nynäsvägen, Ribbyskolan, Västerhaninge den 22/3 kl 15.00 – 15.10. En
anmälare som befann sig på skolan kände bensinlukt och gick för att titta efter
varifrån lukten kom. När denne lokaliserade platsen upptäckte denne uthälld
bensin på marken utanför en dörr i skolbyggnaden och tre unga pojkar sågs
springa iväg.
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SKADEGÖRELSE
Muskö Idrottsförening, Muskö mellan den 28/12 – 3/3 kl 19.00. Krossad ruta på
föreningshuset.
Villavägen (mitten), Västerhaninge mellan den 4/3 – 5/3. Klotter på målsägarens
staket.
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 6/3 kl 09.40. Skadad dörr.
Centrumvägen, Västerhaninge den 19/3 kl 23.18. Okänd gärningsman har satt
eld på tiggares tillhörigheter som låg i en tunnel. Ordningsvakt släckte.
Centrumvägen, Västerhaninge den 29/3 kl 05.00 – 05.12. Okända gärningsmän
slog sönder ett flertal fönsterrutor på väntkurerna på perrongen.
BILBRAND
Rörvägen, Rackethallen, Jordbro industriområde den 22/3 kl 04.10 – 04.20.
Okänd har tänt eld på en personbil så att den blev totalt förstörd. Ingen
spridningsrisk förelåg.
Gullringsvägen, Jordbro industriområde den 24/3 kl 04.00. Okända gärningsmän
har på okänt sätt eldat upp en personbil.
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BÅTSAMVERKAN
STÖLD AV BÅTMOTOR
Källåkers Båtklubb, Dalarö mellan den 15/1 – 7/3. Okänd gärningsman har
tillgripit målsägarens utombordsmotor. Inga synliga spår eller vittnen.
Dalarö Varvsväg (början), Dalarö mellan den 11/3 kl 17.00 – 12/3 kl 07.00.
Okänd gärningsman har klippt upp staketet och tillgripit båtmotorer med hjälp
av skärbrännare.
STÖLD FRÅN BÅTMOTOR
STÖLD FRÅN BÅT
Båtklubben på Skälåkersvägen, Haninge mellan den 28/2 – 7/3. Okänd
gärningsman har tillgripit motordelar/motor från målsägarens båt. Även annat
gods blev stulet.
Gålö, Haninge mellan den 1/3 – 8/3 kl 10.00. Okänd gärningsman har tillgripit
diverse delar från målsägarens båtmotor. Båten fanns uppställd på
förvaringsplats vid en båtbrygga på Gålö. Brytskador på motorn.
Dalarövägen, Karlslunds Marina, Haninge mellan den 15/3 kl 09.00 – 26/3 kl
17.42. Stöld ur målsägarens båt som är vinterförvarad på marinan.
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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 ,1/3-31/3 2015, 10 st. jmf med 2014, 13 st.
Försök till stöld, 1/3-31/3 2015, 8 st, jmf med 2014, 5 st.
Skadegörelse på bil, 1/3-31/3 2015, 26 st, jmf med 2014, 12 st.
Inbrott i bil, 1/3-31/1 2015, 41 st, jmf med 2014, 46 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.

