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Lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn 
 
 

 
 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 
SEPTEMBER MÅNAD 2016 
 
   
NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 
Mellanberg, Handen mellan den 28/8 – 3/9. Okänd gärningsman har krossat en 
ruta vid entrédörren, tagit sig in och eventuellt tillgripit gods. 
 
Bondvägen (slutet), Vendelsö den 8/9 kl 20.00. Okänd gärningsman har brutit 
upp två dörrlås, tagit sig in och tillgripit gods.  
 
Lodjurets gata (mitten), Brandbergen den 19/9 kl 13.45 – 21.15. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i huset genom att bryta upp balkongdörren på övre 
planet, tagit sig in och tillgripit gods. Även ett fönster i uterummet uppbrutet.  
 
Vallavägen (slutet), Handen mellan den 28/9 kl 09.00 – 29/9 kl 08.00. Okända 
gärningsmän har brutit upp köksfönstret, brutit upp altandörren på baksidan, 
samt balkongdörren på baksidan. Okänt om något stulits. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 
Nordqvists väg (början), Haninge den 11/9 kl 15.00 – 19.00. Okänd 
gärningsman har brutit på övre våningens fönsterkassett och förmodligen blivit 
avbruten av något störande. 
 
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 16/9 kl 04.40 – 04.51. En misstänkt 
gärningsman försökte ta sig in i målsägarens hus via balkongdörren, men blev 
avbruten. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Arkens väg, Handen den 2/9 kl 15.00 – 22.00. Okänd gärningsman har på okänt 
sätt tagit sig in i målsägarens lägenhet. Gods är eventuellt tillgripet. 
 
Fiskarnas gata (början), Brandbergen den 5/9 kl 10.30 – 13.30. Okänd 
gärningsman har olovligen tagit sig in i målsägarens bostad och tillgripit gods. 
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Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen den 8/9 kl 18.00 – 21.00. Okänd 
gärningsman har med ett verktyg brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. 
 
Lejonets gata (mitten), markplan, Brandbergen den 22/9 kl 06.30 – 16.00. 
Okänd gärningsman har tagit sig in i lägenheten via altandörren som var 
uppsliten. Gods tillgripet. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Stora Hundens gata (slutet), Brandbergen den 10/9 kl 21.24. Okänd 
gärningsman har brutit upp en altandörr, blivit avbruten och lämnat platsen. 
 
STÖLD UR LÄGENHET 
Fiskarnas gata (början), Brandbergen 12/8 – 13/9 kl 14.00. Okänd gärningsman 
har tagit sig in i målsägarnas lägenhet, rotat runt och tillgripit gods. 
 
Utgårdsvägen (början), Handen den 13/9 kl 17.50 – 23.30. Okänt antal 
gärningsmän har tagit sig in i målsägarens lägenhet, stökat till och tillgripit gods. 
Ytterdörren var låst, men ett fönster stod öppet när målsägaren kom hem.  
 
Fiskarnas gata (början), Brandbergen den 15/9 kl 11.00 – 14.10. Okända 
gärningsmän har tagit sig in i lägenheten, troligen med nycklar som stulits från 
målsägaren och därefter tillgripit gods.  
 
FÖRSÖK TILL STÖLD UR LÄGENHET 
Parkvägen (början), Handen den 4/9 kl 19.00 – 19.30. Okänd man tog sig in i 
målsägarnas lägenhet då dessa var hemma. Mannen blev avvisad och påstod sig 
leta efter buss och tunnelbana. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Myrmalmsringen (början) Haninge den 16/9 kl 02.30 – 03.05. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i målsägarens förråd och tillgripit gods.  
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen mellan den 2/9 kl 12.00 – 3/9 kl 
22.00. Okänd gärningsman har klippt upp hänglåset och tillgripit gods. 
 
Sågenvägen (början), Vendelsö den 8/9 kl 16.00. Okänd gärningsman har på 
okänt sätt tagit sig in i källaren och tillgripit gods. Flera grannar även drabbade. 
 
Oxens gata (mitten), Brandbergen mellan den 1/8 – 20/9 kl 18.30. Okänd 
gärningsman har brutit sönder hänglåset, tagit sig in och tillgripit gods. 
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INBROTT I GARAGE 
Stora Hundens gata, garagelänga, Brandbergen den 10/9 kl 00.50. Okänd 
gärningsman har brutit sig in och tillgripit gods. Garageporten skadad. 
 
Oxhagsvägen (mitten), Vendelsö mellan den 15/9 kl 09.00 – 17/9 kl 13.00. 
Okänd gärningsman har sågat sönder dörrkarmen till en gångdörr. Gods 
tillgripet.   
 
Mårtensbergsvägen (mitten), Vendelsö mellan den 22/9 kl 19.00 – 25/9 kl 09.00. 
Sidodörr uppbruten.    
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I GARAGE 
Vendelsö Skolväg, Vendelsö mellan den 15/9 kl 20.00 – 16/9 kl 06.30. Tre 
garage i en garagelänga har fått skador efter okänd gärningsmans försök att 
bryta sig in. 
 
INBROTT I BUTIK 
Hantverkarvägen, Handen den 27/9. Två gärningsmän har brutit sig in via en 
dörr på baksidan och tillgripit gods.   
 
INBROTT I CONTAINER 
Stora Björnens gata, Brandbergen mellan den 6/9 kl 19.00 – 7/9 kl 07.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp låset till containern och tillgripit verktyg. 
 
MORDBRAND 
Rudanvägen, friluftsområde, Handen den 17/9 kl 22.25. Okänd gärningsman har 
anlagt brand på en altan vid en byggnad. Räddningstjänsten släckte. 
 
SKADEGÖRELSE 
Dalarövägen, Circle K, Handen mellan den 6/9 kl 18.00 – 7/9 kl 08.00. Okänt 
fordon har kört på en spolarvätskepump. 
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Lyckebyskolan, Kaptensvägen, Vendelsö den 3/9 kl 22.20. Okänd gärningsman 
har tänt eld på klätterställning, samt slitit loss dörrar från en bod. 
 
Brandbergsskolan, Norra Kronans gata, Brandbergen den 14/9 kl 23.27. Krossad 
ruta. 
 
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 
Kilowattvägen, Förrådslänga, Handen den 1/9 kl 13.00. Okänd person har 
genom oaktsamhet på okänt sätt vållat brand i förrådslängan. Räddningstjänsten 
släckte.  
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MISSHANDEL 
Dalarövägen, busshållplats Handens Närsjukhus, Handen den 15/9 kl 18.00 – 
18.40. När en målsägare sade till en okänd man på moped angående dennes 
körning på en innergård, blev målsägaren påkörd av mopedisten. 
 
GROV MISSHANDEL 
Vädurens gata, på baksidan av nr 212, Brandbergen den 28/9 kl 19.50 – 19.59. 
En målsägare som parkerat sin bil och var på väg gående därifrån blev nerslagen 
bakifrån av två gärningsmän. Dessa försvann springande i riktning mot 
Brandbergens Centrum.    
 
RÅN MOT PERSON 
Eskilsvägen, Handen den 23/9 kl 22.12. Okända gärningsmän har tilltvingat sig 
målsägarens ägodelar under hot om våld då denne var gående på väg hem. 
Gärningsmännen kom i riktning från ”gropen”. 
 
Kulfångsgatan, Vendelsö den 28/9 kl 22.00. När målsägaren  klivit av bussen 
och var på väg gående hemåt, dök det upp flera killar som genom sitt hotfulla 
uppträdande gjorde målsägaren rädd och osäker. Killarna tog hennes telefon och 
ryckte i hennes väska som hon släppte. Gärningsmännen försvann mot Vendelsö 
förbi Katolska kyrkan. 
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SYD 
 
INBROTT I VILLA 
Mildens väg (början), Tungelsta den 7/9 kl 10.00 – 10.20. Okänd gärningsman 
har brutit upp fönstret på baksidan, sträckt sig in och tillgripit gods. 
 
Djuprännilen (slutet), Jordbro mellan den 7/9 kl 04.00 – 14/9 kl 19.00. Okända 
gärningsmän har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Utgångsvägen för 
gärningsmännen var genom ett fönster i vardagsrummet.  
 
Djuprännilen (slutet), Jordbro mellan den 10/9 kl 16.00 – 18/9 kl 14.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp både altandörr och entrédörr. Okänt om något 
tillgripits. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Södra Jordbrovägen (mitten), Jordbro den 10/9 kl 16.55 – 17.05. Två lägenheter 
intill varandra har haft inbrott och gärningsmännen har förmodligen använt 
låsslunga. Gods tillgripet. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I HUS 
Finkaruddsvägen (början), Gålö, Haninge mellan den 14/9 kl 19.00 – 15/9 kl 
09.00. Okänd gärningsman har försökt bryta upp ett fönster. Brytmärken finns. 
 
FÖRSÖK TILL STÖLD 
Ringvägen (början), Västerhaninge mellan den 22/9 kl 16.30 – 23/9 kl 07.45. 
Okänd gärningsman har lyft ur ett fönster in till köket på ett seniorboende. 
 
BILBRAND 
Sandstensvägen (parkering), Jordbro den 6/9 kl 22.30 – 23.15. Okänd 
gärningsman har anlagt brand i en personbil som blivit totalt förstörd. 
Ytterligare tre fordon skadades.  
 
Moränvägen, p-plats, Jordbro mellan den 25/9 kl 19.00 – 26/9 kl 18.30.Okänd 
gärningsman  har på okänt sätt eldat upp målsägarens bil.   
 
SKADEGÖRELSE 
Söderbyvägen (mitten), Tungelsta den 4/9 kl 21.05. Misstänkta personer 
försökte kapa en vägbom. 
 
Ringvägen, Västerhaninge den 17/9 kl 02.35. Krossad ruta i en entrédörr i ett 
hyreshus. 
 
Klövervägen (början), Västerhaninge den 21/9 kl 08.55 – 16.10. Okänd har 
krossat en ruta i målsägarens villa. 
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Station Jordbro, Södra Jordbrovägen, Haninge den 13/9 kl 04.30. Krossad ruta, 
söndersparkad barnvagnsgrind. 
 
Sandstensvägen (mitten), Jordbro den 21/9. Sönderskjutet fönster hos en 
målsägare.  
 
Sandstensvägen (mitten), Jordbro den 24/9 kl 14.50 – 21.30. Okänd 
gärningsman har krossat två fönster i målsägarens lägenhet som ligger på 
markplan. 
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 1/9 kl 17.00 – 2/9 kl 
07.00. Krossade fönster, uppeldade kläder utomhus. 
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge den 11/9 kl 22.30 – 23.00. Okänd 
gärningsman har tänt eld på en papperskorg på skolgården. Räddningstjänsten 
släckte. 
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västehaninge mellan den 16/9 kl 15.30 – 19/9 kl 
06.30. Krossad fönsterruta. 
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BÅTSAMVERKAN 
 
STÖLD AV MOTORBÅT 
Liåkersviken, Gålö, Haninge mellan den 21/9 kl 22.00 – 22/9 kl 10.00. Okänd 
gärningsman har stulit målsägarens båt som låg förtöjd vid en brygga. 
 
STÖLD AV BÅTMOTOR 
Åvavägen, Spiruddens båtklubb, Haninge mellan den 29/8 kl 18.00 – 30/8 kl 
10.00. Vägbommen till klubben är uppbruten och flera båtägare har fått sina 
båtmotorer stulna. 
 
Betebyvägen (början), Haninge mellan den 9/9 kl 21.00 – 10/9 kl 07.45. 
Okänd/a gärningsman/män har tillgripit en båtmotor från målsägarens inhägnade 
mark. Okänd gärningsman har även skruvat upp staketet till målsägarens tomt. 
 
Loggvägen, Årsta Havsbad, Haninge mellan den 20/9 kl 20.15 – 21/9 kl 17.30. 
Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor från dennes tomt. 
 
STÖLD UR/FRÅN BÅT 
Dalarövägen, Karlslunds Marina, Haninge mellan den 3/9 kl 17.00 – 5/9 kl 
10.00. Okänd gärningsman har stulit hela drevet från båten som ligger på en 
trailer. 
 
Dalarövägen, Karlslunds Marina, Haninge mellan den 6/8 kl 18.00 – 6/9 kl 
16.00. Okänd gärningsman har tillgripit diverse gods ur målsägarens båt, samt 
orsakat stor skadegörelse på den. 
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AKTUELLT 
 
 

 
 
 
 
                             TIDIGARE NYHETER 
Många båtägare lägger sina båtar hemma på den egna tomten över vintern och 
väldigt ofta låter man båtmotorn sitta kvar. Under denna period är det många 
som blir bestulna på sina motorer, trots att man kanske även är med i 
Grannsamverkan. Vi behöver därför medvetandegöra båtägarna om att tjuvarna 
inte enbart befinner sig vid vatten när de stjäl dessa motorer. Även våra 
grannstödsförare får information om att det stjäls motorer och andra båttillbehör 
från villatomter. De har med sig denna information i medvetandet  när de 
patrullerar. 
Dessutom har båtklubbarna här i Haninge/Nynäshamn börjat höra av sig till oss 
för en certifiering av den egna båtklubben. Det är något vi och sjöpolisen 
välkomnar. 
Avslutningsvis, se till att plocka bort alla stöldbegärliga delar, såsom motor, 
drev, GPS och dylikt.        
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Grannstödsbilen har en egen hemsida. Adressen är www.grannstodhaninge.se   
På hemsidan finns även en länk till polisens facebooksida, 
polisen.haninge.facebook   
 
FÅR JAG ELDA ?  
ELDNINGSVECKOR UNDER HÖSTEN 2016 ÄR VECKA 41 OCH 42 
MED TILLHÖRANDE VECKOSLUT. 
 
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26  
 
FORDONSBROTT 
Stöld av bil ,1/8-31/8 2016, 13 st. jmf med 2015, 10 st. 
Försök till stöld, 1/8-31/8 2016, 2 st, jmf med 2015, 2 st. 
Skadegörelse på bil, 1/8-31/8 2016, 23 st, jmf med 2015, 25 st. 
Inbrott i bil, 1/8-31/8 2016, 46 st, jmf med 2015, 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 
Ring 114 14 och beskriv situationen. 
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 be dem meddela Birgitta 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.  
 
Att kontakta polisen om Du ser något som är fel.  Glöm ej informera 
kontaktombudet. 
 
 
 
Lokalpolisen Haninge/Nynäshamn 
Birgitta Svensson 

 


