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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
APRIL MÅNAD 2015

NORD
INBROTT I VILLA/ RADHUS
Illervägen (början), Handen den 1/4 kl 18.30 – 2/4 kl 13.30. Okända
gärningsmän har tagit sig in i målsägarens garage via ett fönster och där funnit
verktyg att använda för att ta sig vidare in i huset genom köksfönstret. Huset
genomsökt av gärningsmännen. Okänt om något tillgripits.
Runstensvägen (slutet), Handen mellan den 9/4 kl 21.00 – 10/4 kl 06.00. Okänd
gärningsman har tagit sig in i bostaden genom ett fönster och tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Gränsvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 10/3 kl 00.00 – 10/4 kl 00.00.
Okänd gärningsman har försökt bryta upp dörren på baksidan av huset.
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 23/4 kl 13.30 – 13.40. Två okända
gärningsmän försökte bryta upp altandörren, men ett vittne såg dem och
skrämde iväg dem. De försvann springande mot Kartvägen.
STÖLD UR VILLA
Djurgårdsvägen (mitten), Vendelsö den 13/4 kl 08.00 – 17.30. Okänd
gärningsman har klättrat in genom ett öppet fönster, men ej lyckats få med sig
gods.
INBROTT I LÄGENHET
Lejonets gata (början), Brandbergen mellan den 13/4 kl 16.00 – 14/4 kl 00.30.
Okänt antal personer har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Vädurens gata (början), Brandbergen den 4/4 kl 17.35. Okända gärningsmän
bröt upp porten till fastigheten och försökte därefter bryta sig in i en målsägares
lägenhet när denne var hemma. Målsägaren gav sig till känna och såg fem
personer springande lämna platsen. Målsägaren jagade dem en bit, men de
försvann.
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Fiskarnas gata (början), Brandbergen mellan den 21/4 kl 17.00 – 17.20. Tre
okända gärningsmän försökte bryta upp ytterdörren till målsägarens lägenhet.
Anmälaren avbröt försöket.
INBROTT I FRITIDSHUS
Sotargränd (mitten), Handen mellan den 13/4 kl 12.00 – 18/4 kl 12.00. Okänd
gärningsman har krossat en ruta och eventuellt tillgripit gods.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Utgårdsvägen (mitten), Handen mellan den 24/4 kl 12.00 – 25/4 kl 15.00. Okänd
gärningsman har brutit upp målsägarens förrådsdörr och tillgripit gods.
INBROTT I GARAGE
Vendelsö Skolväg (slutet), Vendelsö mellan den 7/4 – 8/4. Okänd gärningsman
har på okänt sätt tagit sig in i garaget och tillgripit gods.
STÖLD UR FÖRRÅD
Vallavägen (början), Handen mellan den 13/4 kl 20.30 – 14/4 kl 18.30. Okända
gärningsmän har klippt sönder gallret till målsägarens förråd, börjat packa gods i
väskor, men verkar ha blivit avbrutna i sin gärning.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Sleipnervägen (början), Handen mellan den 4/4 – 5/4 kl 12.30. Okänd
gärningsman har brutit sig in i målsägarens källarförråd och tillgripit gods. Flera
förråd var uppbrutna.
INBROTT I BUTIK
Markörgatan, Radne Motor AB, Handen den 9/4 kl 00.18. Okänd gärningsman
har brutit upp dörren och tillgripit gods.
STÖLD UR SCOUTSTUGA
Tyresta Nationalpark, Tyresta by, Vendelsö mellan den 7/12 2014 – 17/4 kl
19.00. Okänd gärningsman har brutit upp låset, tagit sig in och tillgripit gods.
Även ett fönster är krossat.
SKADEGÖRELSE
Skadegörelse/inbrott i husvagn, Hantverkarvägen, Handen mellan den 28/3 kl
13.00 – 3/4 kl 11.00. Okänd gärningsman har tagit sig in på inhägnat område
genom att klippa sönder ett stängsel och därefter brutit sig in i en husvagn, inget
tillgripet.
Kulfångsgatan (början), Vendelsö den 7/4 kl 14.15 – 15.15. Målsägaren fick sitt
köksfönster krossat av två män som uppehöll sig på hennes uteplats.
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Eskilsvägen, Haninge Centrum den 14/4 kl 00.20. Krossad ruta i busskur.
Myrmalmsringen (början), Haninge den 26/4 kl 00.45. Krossad ruta i
målsägarens hus.
Skyttens gata (slutet), Brandbergen den 26/4 kl 03.10. Sönderslagen port.
STÖLD UR SKOLA
Lyckebyskolan, Kaptensvägen, Vendelsö den 23/4 kl 02.00 – 02.15. Skolan som
är under ombyggnad har fått gods stulet. Okänt hur gärningsmannen kommit in
på byggarbetsplatsen.
INBROTT CONTAINER
Hantverkarvägen, Mila Design- och tillverknings AB, Handen mellan den 10/4
kl 15.00 – 15/4 kl 10.00. Två kraftiga lås avklippta, gods tillgripet.
Tuvvägen, TM Markmiljö AB, Handen den 17/4 kl 17.00 – 21.00. Två
containers har fått hänglåsen avklippta, gods eventuellt tillgripet.
Hantverkarvägen, LW Sverige AB, Handen mellan den 18/4 kl 16.00 – 20/4 kl
08.30. Okänd gärningsman har kapat hänglåset på en container och tillgripit
gods.
BILBRAND
Skorpionens gata, Brandbergen den 1/4 kl 03.15. Okänd gärningsman har på
okänt sätt tänt eld på en personbil. Bilen blev totalt utbränd, räddningstjänsten
släckte.
Skomakarvägen, Vendelsö kyrka, Vendelsö den 2/4 kl 05.00 – 05.20. Okända
gärningsmän har satt eld på en personbil som blev totalt utbränd.
Brandbergsleden/Vendelsömalmsvägen, Haninge den 13/4 kl 03.15 – 03.30.
Okänd gärningsman har tänt eld på målsägarens bil som blev totalt förstörd. Ej
spridningsrisk.
GROVT RÅN
Vendelsövägen, Statoil Brandbergen, Handen den 29/4 kl 20.53 – 21.02.
Okända gärningsmän trängde sig in på bensinmacken, var hotfulla och tillgrep
gods. De försvann från platsen i samma bil som de anlänt i.
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RÅN MOT PERSON
Nynäsvägen, Handen den 12/4 kl 13.07. Okända gärningsmän skar av
axelremmen på den åldriga målsägarens handväska och ryckte den sedan ifrån
henne i samband med att hon öppnade porten in till sin trappuppgång.
Vendelsövägen, Handen den 19/4 kl 19.50 – 20.05. Två okända gärningsmän
har under knivhot tillgripit målsägarens väska. Två vittnen såg händelsen och
skrämde iväg gärningsmännen.
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SYD
INBROTT I VILLA/RADHUS
Höstvägen (början), Västerhaninge den 9/4 kl 00.00 – 06.45. Okända
gärningsmän har brutit upp en dörr till en inglasad altan och därefter försökt
bryta upp altandörren som leder in i huset, utan att lyckas. Inget tillgripet till
synes.
Höstvägen (början), Västerhaninge den 9/4 kl 00.20 – 06.20. Målsägarna
upptäckte att okänd gärningsman varit i huset under natten då de sov.
Ytterdörren stod öppen och även garageporten. Gärningsmannen hade rört sig
både på nedre och övre våningsplanet. Gods tillgripet.
Älvvägen (början), Tungelsta den 20/4 kl 03.00 – 05.30. Okänd gärningsman
har tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren och tillgripa gods.
Skogsvägen (början), Tungelsta den 20/4 kl 11.25 – 11.49. Okända gärningsmän
har brutit sig in i huset och tillgripit gods. De blev gripna av polis.
Löparstigen (början), Tungelsta den 21/4 kl 06.00 -20.00. Okänd gärningsman
har krossat en ruta, tagit sig in och tillgripit gods.
Hagavägen (början), Tungelsta mellan den 24/4 kl 17.00 – 25/4 kl 16.15. Okänd
gärningsman har tagit sig in genom att krossa en ruta i altandörren. Gods
tillgripet.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Pusshagen (början), Jordbro mellan den 11/4 kl 23.00 – 12/4 kl 07.00. Okänd
gärningsman har försökt bryta upp altandörren.
Skolvägen (början), Tungelsta den 20/4 kl 00.15. En okänd gärningsman
försökte ta sig in i villan genom ett fönster, men blev upptäckt av målsägaren.
STÖLD UR BOSTAD
Sorundavägen (mitten), Tungelsta den 11/4 kl 17.30 – 18.05. Okänd
gärningsman har troligen tagit sig in i huset genom garaget, tillgripit gods och
sedan tagit sig ut genom huvudingången.
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Björkstigen (början), Västerhaninge den 12/4 kl 17.10 – 17.30. Okänd
gärningsman har försökt ta sig in genom att skruva bort låskolven och förstört
brevlådan.

6

INBROTT I FRITIDSHUS
Nilsbergavägen (början), Österhaninge mellan den 1/3 – 15/4. Okänd
gärningsman har krossat en ruta i vardagsrummet, tagit sig in och tillgripit gods.
Muskövägen, Muskö mellan den 21/3 kl 16.00 – 6/4 kl 10.00. Okänd
gärningsman har tagit sig in i målsägarens fritidshus genom att krossa ett
fönster och tillgripit gods. Hjulspår på tomten.
STÖLD UR FRITIDSHUS
Kanalvägen (början), Muskö mellan den 10/4 kl 11.00 – 11/4 kl 17.30. Okänd
gärningsman har funnit nyckeln till målsägarens sommarstuga, tagit sig in och
tillgripit gods.
INBROTT I GARAGE
Stenhamravägen (början), Österhaninge mellan den 9/4 kl 21.30 10/4 kl 06.00.
Okänd gärningsman har brutit upp ett fönster och tillgripit gods.
INBROTT I GARAGE OCH GÄSTSTUGA
Dalarövägen (slutet), Dalarö mellan den 17/4 kl 16.00 – 20/4 kl 12.30. Okänd
gärningsman har brutit sig in i garaget, samt gäststugan på tomten och även
orsakat skadegörelse på egendom. Gods tillgripet.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Ringvägen (slutet), Västerhaninge mellan den 1/2 - 19/4. Okänd gärningsman
har brutit sönder hänglåset till målsägarens förråd och eventuellt tillgripit gods.
Ringvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 3/4 kl 18.00 – 10/4 kl 13.00.
Okänd gärningsman har slitit loss hänglåset till målsägarens förråd. Okänt om
något tillgripits.
STÖLD UR KÄLLARFÖRRÅD
Ringvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 24/4 – 25/4. Okänd gärningsman
har brutit upp dörren till källaren, klippt upp målsägarens hänglås och eventuellt
tillgripit gods. Flera boende drabbade.
STÖLD UR VINDSFÖRRÅD
Skolvägen (mitten), Tungelsta mellan den 16/4 kl 22.15 – 17/4 kl 12.45. Okänd
gärningsman har brutit loss hänglåset, tagit sig in och tillgripit gods.
INBROTT I FÖRRÅD
Kvartärvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 13/4 kl 14.00 – 14/4 kl 09.00.
Okänd gärningsman har brutit sig in i förrådet och tillgripit sommardäck.

7

SKADEGÖRELSE SKOLA
Tungelsta skola, Tungelstavägen den 7/4 kl 23.32. Två krossade fönster.
Västra Ekoskolan, Sorundavägen, Tungelsta den 7/4 kl 01.00 – 05.00. Okänd
gärningsman har kört ner ett staket.
Västra Ekoskolan, Sorundavägen, Tungelsta mellan den 21/4 kl 21.30 – 22/4 kl
05.15. Sopsorteringskärl sönderslagna.
INBROTT/BRAND PÅ SKOLA
Jordbromalmsskolan, Hurtigs Torg, Jordbro den 3/4 kl 21..15 – 22.00. Okända
gärningsmän har brutit sig in i skolan och färefter anlagt en brand.
Räddningstjänsten släckte. Larmet gick igång. Även den 5/4 kl 22.16 upptäcktes
en brand i skolan. Den slocknade dock av sig själv.
SKADEGÖRELSE
Dalarövägen, Keolis lokal, Handen mellan den 3/4 - 4/4. Tre krossade fönster.
Klockargatan, AKKA Vårdcentral, Västerhaninge den 11/4 kl 09.32. Krossad
ruta.
Sandstensvägen (början), Jordbro den 12/4 kl 12.00 – 20.00. Krossat
köksfönster.
Björkstigen (början), Västerhaninge den 13/4 kl 01.00 – 04.00. Krossad ruta i
entrédörr.
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 14/4 kl 12.12. Krossat fönster i en
dörr.
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 19/4 kl 12.13. Glaskross.
Sandstensvägen (början), Jordbro den 22/4 kl 00.23 – 00.34. Krossad ruta.
Centrumvägen, Västerhaninge station, den 27/4 kl 05.05. Krossad ruta.
BILBRAND
Moränvägen, p-plats, Jordbro mellan den 25/4 kl 23.40 – 26/4 kl 00.14. Okänd
gärningsman har satt eld på två bilar som blev totalt förstörda. Även en bil
parkerad intill dessa två blev skadad.
MISSHANDEL
Blockstensvägen, Jordbro den 11/4 kl 23.40. En väktare blev belyst av grön
laser från okänd person på en balkong.
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RÅN MOT PERSON
Västerhaninge bussterminal, Centrumvägen den 9/4 kl 22.30 – 22.35. Två
okända gärningsmän tilltvingade sig målsägarens mobiltelefon genom hot.
Västerhaninge station, den 30/4 kl 08.10 – 08.18. Okänd gärningsman har stulit
städartiklar och under tiden hotat målsägaren med kniv. Gärningsmannen avvek
i riktning mot Åbyplan.
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BÅTSAMVERKAN
STÖLD AV BÅTMOTOR
Stenfatshamnen, Dalarö mellan den 15/3 – 7/4. Målsägarens båt är upplagd för
vinterförvaring. Okänd gärningsman har troligen klättrat över bommarna och
inne på området stulit målsägarens båtmotor och kapell.
Oxnö Båtklubb, Gålö, Haninge mellan den 11/4 kl 14.00 – 25/4 kl 13.00.
Okända gärningsmän har tagit sig in på båtklubbens område och tillgripit flera
båtmotorer. Inga spår finns.
Oxnövägen, Oxnö Båtförening, hamnområde, Haninge mellan den 23/4 kl 19.00
– 24/4 kl 17.30. Okänd gärningsman har klippt upp ett stängsel, tagit sig in och
stulit flera båtmotorer.
STÖLD FRÅN BÅT
Västeruddsvägen, Muskö, mellan den 20/11 2014 – 17/4 kl 12.00. Drev och
propeller stulna.
Dalarövägen, Karlslunds Marina, Dalarö mellan den 13/12 2014 kl 03.00 – 7/4
kl 11.00. När målsägaren skulle sjösätta båten, upptäckte denne att drevet var
stulet/borttaget.
Dalarövägen, Schweizerdals Förening, mellan den 28/3 kl 12.00 – 3/4 kl 11.00.
Okänd gärningsman har tillgripit motordelar ur målsägarens båt, samt ur båten
intill målsägarens båt.
STÖLD AV BÅTTRAILER
Skälåkers båtklubb, Skälåkersvägen, Haninge mellan den 7/4 – 8/4. Okänd stal
målsägarens båttrailer.
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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.
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FÅR JAG ELDA ?
ELDNINGSVECKOR UNDER VÅREN 2015 ÄR AVSLUTADE.
ELDNINGSVECKOR UNDER HÖSTEN 2015 ÄR VECKA 41 OCH 42,
MED TILLHÖRANDE FÖREGÅENDE 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 ,1/4-30/4 2015, 4 st. jmf med 2014, 14 st.
Försök till stöld, 1/4-30/4 2015, 2 st, jmf med 2014, 3 st.
Skadegörelse på bil, 1/4-30/4 2015, 38 st, jmf med 2014, 19 st.
Inbrott i bil, 1/4-30/4 2015, 38 st, jmf med 2014, 50 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.

