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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
AUGUSTI MÅNAD 2015

NORD
INBROTT I VILLA/ RADHUS
Annebergsvägen (början), Vendelsö mellan den 31/7 kl 10.00 – 1/8 kl 21.00. en
eller flera okända gärningsmän har tagit sig in i huset på okänt sätt och tillgripit
gods. En granne observerade att ett fönster var urtaget ur fönsterkarmen.
Vendelsö Gårdsväg (slutet), Vendelsö mellan den 31/7 kl 08.00 – 3/8 kl 21.00.
Okänd gärningsman har krossat en ruta i målsägarens sovrum, tagit sig in och
tillgripit gods.
Kaprifolstigen (början), Vendelsö mellan den 1/8 – 8/8 kl 14.30. Okända
gärningsmän har lyft bort två fönster på baksidan av huset, tagit sig in och
tillgripit gods.
Nordqvists Väg (början) Haninge mellan den 2/8 – 11/8. Okänd gärningsman
har tagit sig in i huset genom att bryta på två fönster. Gärningsmannen har stökat
omkring i hela huset.
Sveabergsvägen (början), Vendelsö mellan den 7/8 kl 09.00 – 9/8 kl 13.30.
Okända gärningsmän har brutit bort listerna på altandörren och lyft ut
fönsterrutan. Därefter har de tagit sig in och tillgripit gods. De tog sig ut samma
väg som de kom in.
Glimmervägen (början), Kolartorp mellan den 11/8 kl 21.30 – 12/8 kl 14.00.
Okända gärningsmän har berett sig tillträde till målsägarens hus och tillgripit
gods. En yxa fanns kvarlämnad nedanför ett fönster. Brytmärken på fönster.
Mårdvägen (början), Handen mellan den 11/8 kl 05.00 – 12/8 kl 23.00. Okända
gärningsmän har troligen tagit sig in i huset genom att klättra upp på garagetaket
via utemöbler, tagit loss lister runt ett fönster och plockat ut det. Gods tillgripet.

2

Norra Vägen (mitten), Handen mellan den 14/8 kl 23.00 – 15/8 kl 01.00.
Okända gärningsmän har tagit sig in i villan genom att montera bort fönstret i
altandörren. Gods tillgripet.
Mellanvägen (början), Vendelsö mellan den 16/8 kl 08.00 – 21/8 kl 17.41.
Okända gärningsmän har tagit sig in i huset genom att krossa två fönster.
Gärningsmannen har letat igenom hela huset. Gods tillgripet.
Vendelsö Allé (början), Vendelsö den 29/8 kl 01.41. Okända gärningsmän har
tagit sig in i huset genom att lyfta ut en fönsterruta på källarplanet. Gods
tillgripet.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Tistelvägen (mitten), Vendelsö mellan den 16/7 – 2/8. Okänd gärningsman har
försökt ta sig in i målsägarens villa genom att bryta bort fönsterkarmen på ett
fönster på framsidan, samt försökt bryta loss karmen på ett fönster till. Grannen
hade vid ett tillfälle sett en man på målsägarens tomt, vilken han även tilltalat
och skrämt iväg.
Lisebergsvägen (början), Vendelsö den 1/8 kl 00.00 19.45. Okänd gärningsman
har rest en stege nedanför ett av villans fönster och försökt bryta loss en list på
fönstret. Inget tecken på att någon lyckats ta sig in.
Tistelvägen (mitten), Vendelsö mellan den 23/8 kl 17.00 – 25/8 kl 18.00. Okänd
gärningsman har försökt få loss fönsterlister med någon typ av verktyg.
Brytmärken på sovrumsfönstret.
Albatrossvägen (början), Vendelsö mellan den 27/8 kl 21.00 – 28/8 kl 07.00.
Okända gärningsmän har lyft bort en fönsterruta på baksidan av huset. Oklart
om de varit inne i huset, oklart om något tillgripits.
Götabergsvägen (början), Vendelsö den 28/8 kl 07.40. Okända gärningsmän har
försökt bryta upp ett fönster på baksidan av huset.
Hovslagarvägen (början), Vendelsö mellan den 28/8 kl 16.00 – 29/8 kl 19.00.
Okänd gärningsman har försökt ta sig in i huset genom att montera bort ett
balkongdörrsfönster till sovrummet. Gärningsmannen har även försökt bryta upp
ett sovrumsfönster. En stege som brukar vara upphängd låg på marken.
INBROTT I LÄGENHET
Poseidons Torg (lågt nr), Handen den 25/8 kl 16.30 – 19.00. Okänd
gärningsman har berett sig tillträde till målsägarens lägenhet genom att bryta
upp entrédörren och tillgripa gods.
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Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 25/8 kl 17.04 – 17.10. Okända
gärningsmän har brutit upp ytterdörren i målsägarens lägenhet, tagit sig in och
tillgripit gods. Grannen hade observerat två killar i trapphuset .
FÖRSÖK TILL STÖLD UR BOSTAD
Nordostpassagen (början), Vega den 11/8 kl 01.23. Målsägarna hörde ljud från
nedre våningsplanet då de befann sig på det övre och i samband med detta satte
larmet igång. En av målsägarna sprang en trappa ner och såg då en man springa
ut genom dörren. Målsägaren följde efter mannen, men avbröt detta efter en kort
stund.
INBROTT I FRITIDSHUS
Norrby Strandstig, Haninge mellan den 10/8 kl 23.00 – 11/8 kl 10.00. Okänd
gärningsman har brutit upp dörren till stugan och tillgripit gods. Två grannar har
även de haft inbrott i sina hus.
STÖLD UR GARAGE
Myrmalmsringen (början), Haninge mellan den 21/8 kl 15.20 – 24/8 kl 07.20.
Okänd gärningsman har tagit sig in i en garagelänga och stulit målsägarens däck
med fälgar.
Järnåldersringen (slutet), garagelänga, Haninge mellan den 24/8 – 27/8 . Okänd
gärningsman har på okänt sätt tagit sig in i garagelängan och tillgripit gods.
INBROTT I FÖRRÅD
Vädurens gata (början), Brandbergen den 4/8 kl 02.09. Okänd gärningsman har
brutit upp förrådsdörren in till entréporten och eventuellt tillgripit gods.
Skyttens gata (slutet), Brandbergen mellan den 13/8 kl 09.00 – 14/8 kl 09.00.
Okänd gärningsman har på okänt sätt brutit sig in i förrådet. Inget verkar stulet.
Vädurens gata (början), den 16/8 kl 13.00 – 19.00. Okänd gärningsman har
brutit upp en dörr i trapphuset och tagit sig vidare in till förråden. Där har
målsägarens förråd fått låset sönderklippt och gods tillgripet. Flera boende
drabbade av inbrott i sina förråd.
Rosgården (mitten), Tungelsta mellan den 20/7 – 17/8. Okänd gärningsman har
tagit sig in i målsägarens förråd genom att klippa sönder hänglåset och tillgripa
gods.
Anläggarvägen (början), Handens industriområde mellan den 18/8 kl 13.30 –
19/8 kl 07.00. Okänd gärningsman har brutit sönder gångjärnen på dörren till ett
av kommunens förråd och stulit en åkgräsklippare.
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Järnåldersringen (slutet), Haninge mellan den 18/8 – 22/8 kl 11.30. Okänd har
brutit sig in i förrådslängan genom att såga sönder låset på förrådsdörren och
tillgripit gods.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Vädurens gata (början), Brandbergen den 16/8 kl 13.00 – 19.00. Okänd
gärningsman har på okänt sätt tagit sig ner i källaren och vidare , klippt upp
hänglåset till målsägarens förråd. Gods tillgripet. Flera hyresgäster drabbades.
Oxens gata (början), Brandbergen mellan den 18/8 kl 10.00 – 21/8 kl 14.00.
Okänd gärningsman har tagit sig in på okänt sätt och tillgripit gods.
Vädurens gata (början), Brandbergen mellan den 21/8 kl 09.00 – 22/8 kl 10.30.
Okänd gärningsman har på okänt sätt tagit sig in i källaren, klippt upp låset och
tillgripit gods.
Jungfruns gata (mitten), Brandbergen mellan den 1/7 – 21/8. Okänd
gärningsman har klippt upp gallret på målsägarens källarförråd och tillgripit
gods.
Stenbockens gata (början), Brandbergen mellan den 13/7  19/8. Okänd
gärningsman har genom att bryta upp dörren till målsägarens gallergrind tagit
sig in i dennes förråd i syfte att tillgripa gods. En granne hade hört ljud i
trapphuset.
Stenbockens gata (början), Brandbergen mellan den 24/7 – 24/8. Okänd
gärningsman har brutit upp hänglåset till målsägarens förråd. Oklart om något
stulits. Flera boende har drabbats.
Tvillingarnas gata (mitten), Brandbergen mellan den 5/8 – 26/8. Okänd
gärningsman har klippt upp hänglåset till målsägarens förråd, tagit sig in och
tillgripit gods.
Vädurens gata (början), Brandbergen den 28/8 kl 07.00 – 21.30. Okänd
gärningsman har avlägsnat hänglåset till målsägarens förråd, tagit sig in och
tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Vädurens gata (början), Brandbergen mellan den 21/8 – 28/8. Flera boende
drabbade.
FÖRSÖK TILL INBROTT I BILTVÄTT/VERKSTAD
Vendelsömalmsvägen, Vendelsö mellan den 2/8 kl 18.30 – 3/8 kl 09.00. Okänd
gärningsman har försökt bryta upp dörren utan att lyckas.
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STÖLD UR CONTAINER
Kilowattvägen, Handen mellan den 9/7 kl 16.30 – 20/8 kl 10.30. Okända
gärningsmän har tömt en container på gods.
INBROTT I BYGGCONTAINERS
Tuvvägen, Handen mellan den 29/8 kl 14.00 – 31/8 kl 06.00. Okända
gärningsmän har sågat upp låsen till containers och tillgripit gods.
INBROTT I VERKSTAD
Hantverkarvägen (mitten), Handen mellan den 17/8 kl 21.00 – 18/8 kl 07.30.
Okänd/okända gärningsman/män har tagit sig in i Carglass anläggning och
tillgripit gods. Entrédörren uppbruten.
INBROTT I BUTIK
Hantverkarvägen, Handen den 24/8 kl 02.36 – 04.00. Okända gärningsmän har
kört in i lastporten, tagit sig in och tillgripit gods.
SKADEGÖRELSE
Lisebergsvägen (början), Vendelsö mellan den 31/7 – 1/8. Krossat fönster på
baksidan av målsägarens hus.
Rudanvägen, en bom som leder in till Rudans område, den 2/8 kl 00.00 – 08.00.
Bommen uppbruten.
Fiskarnas gata (början), Brandbergen mellan den 15/8 kl 19.00 – 16/8 kl 10.45.
Okänd gärningsman har haft sönder saker i trapphuset.
Runstensvägen, Haninge Centrum mellan den 25/8 kl 19.15 – 26/8 09.45.
Krossat fönster i butik Flash.
Österport, Söderby, Haninge mellan den 28/8 kl 20.15 – 28/8 kl 07.35. Krossat
fönster i dörren hos Biltema, samt ett krossat fönster på en parkerad bil.
Vallavägen (början), Handen den 30/8 kl 17.30. En misstänkt kvinna försökte ta
loss en låskolv från en förrådsdörr och skadade därmed dörren. Samma kvinna
krossade en ruta till en tvättstuga på samma gata.
BILBRAND
Vendelsömalmsvägen (slutet), Vendelsö/Brandbergen den 2/8 kl 23.30. En eller
flera gärningsmän har anlagt brand i två bilar. En blev totalt förstörd och en
skadades.
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Söderby, Vendelsömalm mellan den 3/8 kl 20.00 – 4/8 kl 08.00. Två bilar
brandskadade av okänd gärningsman.
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 24/8 kl 00.03 – 00.07. Okända
gärningsmän har på okänt sätt startat en bilbrand. Bilen blev utbränd i baksätet
och bagageutrymmet.
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen mellan den 25/8 kl 23.55 – 26/8 kl
00.10. Brand har av okänd anledning brutit ut i ett större garage och flertalet
bilar har skadats. Räddningstjänsten släckte.
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET
Sleipnervägen, förskola, Handen den 7/8 kl 21.55. Okänd gärningsman har
fimpat en cigarett som orsakade brand i löv och branden spred sig till fasaden.
Räddningstjänsten släckte.
GROV MISSHANDEL
Gamla Nynäsvägen, utanför Vegabaren, Haninge den 29/8 kl 03.00. Ett gräl
mellan flera personer, slutade med att två målsägare skadades och den ena
fördes till sjukhus med ambulans.
MISSHANDEL
Gudöbroleden/Tutviksvägen, busshållplatsen mitt emot Modevillan, Vendelsö
den 15/8 kl 03.00 – 03.32. Bråk mellan ett flertal personer på en buss. Tre
gärningsmän hade lämnat platsen då polis anländer, men två gärningsmän
spårades upp och greps.
Hantverkarvägen (mitten), Handen den 15/8 kl 19.30. Målsägaren tillsammans
med sin sambo var på väg hem från en restaurang då plötsligt en främmande
man klappade honom på axeln och när målsägaren vände sig om blev han
nerslagen och föll till marken. Gärningsmannen avvek från platsen.
RÅN MOT PERSON
Jungfruns gata, utanför restaurang Torget, Brandbergen den 22/8 kl 02.20. När
målsägaren och en kamrat var på hemväg från restaurangen fick de sällskap av
två män som även de varit på restaurangen. När de hunnit en bit på väg, slet
plötsligt den ene okände mannen av målsägaren hans halskedja. De båda okända
männen försvann springande från platsen i västlig riktning.
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SYD
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA/RADHUS
Gålövägen (början) Haninge mellan den 14/8 kl 12.00 – 18/8 kl 12.00. Okänd
gärningsman har försökt ta sig in i huset. Inga tecken på att någon rört sig i
huset.
Krogtäppan (slutet), Jordbro mellan den 23/8 kl 19.00 – 24/8 kl 17.15. Okänd
gärningsman har försökt bryta sig in genom en bakdörr i garaget. Brytmärken
och bortkarvade träflisor.
STÖLD UR BOSTAD
Sagavägen (början), Dalarö den 15/8 kl 11.00 – 11.05. Målsägaren var hemma
och hade ytterdörren öppen, då hon hörde att någon var i hallen. När målsägaren
kom ut i hallen såg hon en person i mörka kläder avlägsna sig springande nerför
entrétrappan och vidare ut mot gatan. Gods blev tillgripet från ett bord i hallen.
Liknande händelser hade skett hos grannar under samma vecka som detta
inträffade.
STÖLD
Krogtäppan (slutet), Jordbro den 24/8 kl 03.30 – 03.40. En man sågs lysa in
genom ett fönster i ett hus och mannen bar på en färgburk, troligen stulen. Även
en granntomt verkade till synes ha haft besök av mannen.
INBROTT I GARAGE
Rödklintsvägen (början), Västerhaninge mellan den 25/6 – 3/8. Okänd
gärningsman har tagit sig in i garaget genom att bryta upp en dörr och tillgripit
gods.
INBROTT I FÖRRÅDSLOKAL
Ringvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 1/8 kl 15.00 – 8/8 kl 10.00.
Okänd gärningsman har försökt bryta sig in genom att lås och låsbygel brutits
sönder, samt dörrkarm och lister skadats. Gallergrind motade stöldförsöket.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Blockstensvägen (början), Jordbro mellan den 28/7 kl 16.00 – 25/8 kl 11.00.
Flera boende har drabbats av uppbrutna källarförråd.
INBROTT I CONTAINER
Norrängen, mot Dalkarlskärr vid Sandemar, Dalarö mellan den 9/7 kl 13.00 –
3/8 kl 08.00. Okänd gärningsman har brutit sig in i Vattenfalls verktygscontainer
och tillgripit gods av ett betydande värde.
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INBROTT I TRAFIKSKOLA
Industrivägen, Västerhaninge mellan den 25/8 kl 19.00 – 26/8 kl 11.00. Okänd
gärningsman har brutit upp entrédörren och tillgripit gods.
GROV STÖLD
Industrivägen (början), Västerhaninge mellan den 1/8 – 11/8 kl 07.00. Okänd
gärningsman har tillgripit diesel till ett betydande värde från cisterner inne på en
industrifastighet.
SKADEGÖRELSE SKOLA
Montessoriskola, Klockargatan, Västerhaninge mellan den 10/7 – 3/8. Krossade
rutor. Bord och bänkar har bryt och brännskador.
Montessoriförskola, Björnvägen, Västerhaninge den 8/8 kl 01.30. Flera rutor
krossade.
SKADEGÖRELSE
Rörvägen (början), Jordbro industriområde, mellan den 4/8 kl 16.00 – 5/8 kl
08.15. Två fönsterrutor i företagslokal skadade av okänd gärningsman.
Grytholmsvägen, intill Muskö skola, Muskö mellan den 10/8 kl 23.00 – 11/8 kl
06.00. Okänd gärningsman har eldat upp två skyltar intill skolan. Skolan utsattes
för skadegörelse under natten mellan den 11/8 – 12/8.
Station Krigslida, Skogsvägen, Tungelsta den 11/8 kl 07.51. Glas krossat i
vindskydd.
Södertäljevägen (början), växthus, Tungelsta den 27/8 kl 12.00 – 14.00. Okända
killar kastade äpplen på växthuset, så att ett stort antal hål uppstod i
plastväggarna.
Ribby Allé, soprum, Västerhaninge den 28/8 kl 04.15 – 04.30. Okänd
gärningsman har satt eld på skräp liggande i soprummet. Räddningstjänsten
släckte.
BILBRAND
Södra Jordbrovägen, pplats vid nr 177, den 1/8 kl 01.30 – 02.02. Tre bilar har
delvis eller totalt förstörts. Brand har anlagts av en eller flera okända
gärningsmän. Räddningstjänsten var på plats.
Söderbyvägen 107, bron över RV 73, Tungelsta mellan den 27/8 kl 23.55 – 28/8
kl 00.05. Okänd gärningsman har på okänt sätt tänt eld på en personbil som blev
totalt utbrunnen. Brandkåren släckte.
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MISSHANDEL
Tungelstavägen, i höjd med nr 31, på gångväg, Västerhaninge den 12/8 kl 18.45
– 19.15. Flera okända gärningsmän har slagit och sparkat en målsägare, vilken
blev förd till sjukhus med ambulans. Gärningsmännen försvann från platsen i
riktning mot Ribby Pizzeria, via en gångbro över järnvägsspåret.
RÅN MOT PERSON
Jordbro Centrum, Jordbro den 2/8 kl 16.00 – 16.50. Målsägaren var på väg hem
gående från pendelstationen. Vid fotbollsplanen gick en kille om henne och
tilltalade henne, varpå han strax därefter sliter av henne guldhalsbandet.
Gärningsmannen försvann springande mot pendelstationen.
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BÅTSAMVERKAN
STÖLD AV BÅTMOTOR
Krokodilbadet, Hagtornsvägen, Vendelsö mellan den 1/6 23/8. Målsägaren har
fått sin roddbåt stulen av okänd gärningsman.
Dalarö Båtklubb, Dalarö Varvsväg, Dalarö mellan den 2/8 kl 17.00 – 5/8 kl
10.00. Fastlåst båtmotor stulen. Målsägaren misstänker att gärningsmannen
kommit i båt.
STÖLD AV BÅT
Båthamnsholmen/Hyttans Båthamn, Muskö mellan den 4/8 kl 14.00 – 7/8 kl
09.30. Fastlåst båt stulen från båtplats. Sönderklippt länk från låskedja på
bryggan.
Norrby Strandstig, båtbrygga tillhörande målsägaren, Haninge mellan den 10/8
– 11/8. I samband med inbrott i målsägarens sommarstuga har okänd
gärningsman även stulit målsägarens roddbåt från bryggan.
Masugnsvägen (början), Muskö mellan den 21/8 kl 23.00 – 24/8 kl 18.00.
Okänd gärningsman har stulit målsägarens båt och motor. Båten låg förtöjd vid
en gemensam brygga utan inhägnad.
STÖLD FRÅN BÅT
Karlslunds Marina, Dalarövägen, Dalarö mellan den 12/5 kl 08.30 – 9/8 kl
16.00. Propeller stulen från målsägarens båt som var upplagd på land.
Ljushagens Båtsällskap, bryggplats, Askviksvägen, Haninge mellan den 24/7 kl
21.30 – 3/8 kl 13.00. Utrymmet under kapellet genomsökt och ett antal föremål
saknas. Gärningsmannen har dock inte brutit sig in i ruffen.
Smådalarö, inloppet, Smådalarövägen mellan den 9/8 kl 17.30 – 10/8 kl 19.30.
Okänd gärningsman har tillgripit gods ur målsägarens båt. Inga synliga spår eller
iakttagelser.
Dalarö Strandväg, vid Preemmacken, Dalarö den 7/8 kl 12.00 – 14.00.
Målsägaren hade sin båt förtöjd vid gästbryggan vid Preemmacken. Okänd
gärningsman har under tiden kl 12.00 – 14.00 tillgripit båtutrustning ur dennes
båt.
STÖLD
Badhusvikens Båtklubb, Finkaruddsvägen, Haninge mellan den 7/8 kl 17.00 9/8
kl 18.00. Okänd gärningsman har klippt upp stängslet som går runt båtklubbens
område, tagit sig in och tillgripit en motorcykel.
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AKTUELLT

TIDIGARE NYHETER
Under våren/försommaren tillkom nya Grannsamverkansområden. I nuläget har
vi cirka 141 områden. Det är en ungefärlig siffra, eftersom vissa områden
kanske inte längre är aktiva och skulle behöva en nystart.
Under våren besökte vi de områden vi var osäkra på och lade lappar i brevlådor
med frågan om de var intresserade av en nystart. Till vår hjälp hade vi
grannstödsförare och polisvolontärer. Vår förhoppning är att de ”vilande”
områdena snart är med i samverkan igen.
Nu finns både information och filmer om Grannsamverkan på
Stöldskyddsföreningens hemsida. Både läsvärt och sevärt!
Grannstödsbilen har 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 ,1/831/8 2015, 10 st. jmf med 2014, 12 st.
Försök till stöld, 1/831/8 2015, 2 st, jmf med 2014, 3 st.
Skadegörelse på bil, 1/831/8 2015, 25 st, jmf med 2014, 18 st.
Inbrott i bil, 1/831/8 2015, 46 st, jmf med 2014, 32 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
010569 02 21.
Om du märker att det är ett pågående inbrott ringer du 112.
GRANNSTÖDSBILARNA
Tfn vid behov : Grannstöd Haninge, tfn 073716 45 16, 072922 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
073331 57 57. Numret gäller dagtid måndagfredag.
Mailadress: birgittaeva.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 HÖSTEN 2015
Syd
Kl 18.00 måndag den 7 september, 5
oktober, 2 november och 7 december, då
det blir avslutning inför julen och vi
kommer att vara i aulan i Västerhaninge
församlingshem kl 18.0020.00.
Jordbro
Kl 16.30 måndag den 7 september, 5
oktober, 2 november och 7 december, då
det blir avslutning inför julen, se ovan.
Nord
Kl 18.00 tisdag den 8 september, 6
oktober, 3 november och 7 december, då
det blir avslutning inför julen, se ovan.

