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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
DECEMBER MÅNAD 2016

NORD
INBROTT I VILLA/ RADHUS
Mårdvägen (slutet), Handen den 3/12 kl 14.00 – 18.05. Okända gärningsmän har
brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods. Skospår i snön.
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 3/12 kl 14.45 – 19.30. Okända
gärningsmän har brutit upp fönstret intill ytterdörren, tagit sig in och tillgripit
gods.
Terminsvägen (början), Vendelsö den 5/12 kl 07.30 – 16.40. Okänd/a
gärningsman/män har tagit sig in i huset genom att bryta upp altandörren och
tillgripit gods.
Kaptensvägen (början), Vendelsö den 5/12 kl 16.15 – 19.00. Okänd
gärningsman har tagit sig in i huset genom ett fönster på övre våningen. En stege
har använts. Rutan krossad. Gärningsmannen har lämnat huset genom dörren till
tvättstugan. Gods tillgripet.
Annebergsvägen (början), Vendelsö den 5/12 kl 10.30 – 17.00. Okänd
gärningsman har tagit sig in genom att krossa ett källarfönster. Gods tillgripet.
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 6/12 kl 06.10 – 18.30. Okänd
gärningsman har brutit upp ett litet badrumsfönster, tagit sig in och tillgripit
gods. Gärningsmannen hade stökat till i huset. Skoavtryck finns.
Kanalvägen (början), Vendelsö den 7/12 kl 17.00 – 20.30. Okända gärningsmän
har tagit sig in genom att bryta upp ett fönster nå nedre våningen. Gods
tillgripet. Gärningsmannen har letat igenom flera rum. Skoavtryck finns.
Uthagsvägen (början), Haninge den 9/12 kl 07.00 – 17.00. Okänd gärningsman
har tagit sig in genom att avlägsna ett fönster i sovrummet och därefter tillgripit
gods.
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Nynäsvägen, Handen den 15/12 kl 16.30 – 17.30. Okänd gärningsman har tagit
sig in genom att bryta upp ett köksfönster och därefter tillgripit gods.
Gärningsmannen har lämnat huset genom ett fönster på baksidan.
Tyrestavägen (början), Vendelsö den 18/12 kl 16.30 – 16.35. Okänd
gärningsman har krossat ett fönster, tagit sig in och tillgripit gods.
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 21/12 kl 13.00 – 19.30. Okända
gärningsmän har brutit upp ett fönster i vardagsrummet, tagit sig in och tillgripit
gods.
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 28/12 kl 15.30 – 22.45. Okänd
gärningsman har brutit upp ett fönster på baksidan, tagit sig in och tillgripit
gods. Gärningsmannen har tagit sig ut samma väg som denne kom in.
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 29/12 kl 17.15 – 20.00. Okänd
gärningsman har brutit upp altandörren, rotat runt i huset och tillgripit gods.
Kolartorps Allé, Handen mellan den 24/12 kl 10.00 – 29/12 kl 20.20. En okänd
gärningsman har brutit upp ett fönster bredvid altandörren och tagit sig in. Okänt
om något tillgripits.
Svartbäcksgränsen (slutet), Vendelsö mellan den 31/12 kl 17.30 - 1/1 kl 01.20.
Okänd gärningsman har krossat rutan i balkongdörren, tagit sig in och rotat runt.
Okänt om något tillgripits.
Valfiskens gata (slutet), Brandbergen mellan den 31/12 kl 17.50 – 1/1 kl 04.00.
Misstänkt gärningsman har krossat rutan i altandörren med en sten, tagit sig in
och rotat runt, samt tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA/RADHUS
Järnåldersringen (slutet), Haninge den 3/12 kl 16.15 – 23.00. Okänd
gärningsman har börjat bryta upp ett fönster, men av okänd anledning avbrutit.
Skospår i snön. Brytmärken.
Gudö Ekväg (mitten), Vendelsö mellan den 12/11 – 9/12. Okänd gärningsman
har försökt bryta upp altandörren.
Tyrestavägen (början), Vendelsö den 17/12 kl 17.00. En eller flera gärningsmän
har försökt bryta sig in i villan. Brytskador på altandörren.
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INBROTT I LÄGENHET
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 2/12 kl 18.45 – 20.22. Okänd
gärningsman har brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods.
Folkparken (början), Handen den 2/12 kl 19.47. Okänd/a gärningsman/män har
med kraftigt brytverktyg brutit upp säkerhetsdörr, tagit sig in och eventuellt
tillgripit gods.
Dalarövägen (början), Handen den 12/12 kl 17.30 – 22.10. Okänd gärningsman
har tagit sig in genom att krossa balkongdörren. Gods tillgripet.
Nynäsvägen (början), Handen den 28/12 kl 05.00 – 18.30. Okänd gärningsman
har brutit upp balkongdörren, rotat runt i lägenheten och eventuellt tillgripit
gods.
Nynäsvägen (början), Handen den 28/12 kl 17.15 – 17.25. Misstänkt
gärningsman har klättrat upp på målsägarens balkong, brutit upp balkongdörren,
tagit sig in och tillgripit gods. Gärningsmannen lämnade lägenheten även via
balkongen. Vittnen finns.
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Sandstensvägen (början), Jordbro den 28/12 kl 15.00 – 16.30. Okänd
gärningsman har brutit upp ett fönster, men inga tecken finns som tyder på att
någon varit inne i lägenheten.
FÖRSÖK TILL INBROTT I FRITIDSHUS
Lyckebyvägen (mitten), Vendelsö mellan den 19/11 – 14/12. Brytmärken mellan
fönsterkarm och fönsterruta på sovrumsfönstret. En stege låg på marken, samt
en stor sten.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen mellan den 7/12 – 8/12. Okänd
gärningsman har brutit upp hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit gods.
STÖLD UR GARAGE
Oxhagsvägen (slutet), Vendelsö den 6/12 kl 15.30 – 17.15. Däck tillgripna av
okänd gärningsman.
INBROTT I BUTIK
Haninge Centrum, Runstensvägen, Handen den 24/12 kl 01.15. Okänd
gärningsman har krossat två rutor på dörren till ingången, tagit sig in och
tillgripit gods.
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INBROTT I CONTAINERS
Kolartorpsvägen, Handen mellan den 4/12 kl 17.00 – 5/12 kl 06.00. Tre
containers har brutits upp av okänd gärningsman. Verktyg stulna.
FÖRSÖK TILL STÖLD UR CONTAINER
Torfastleden, Haninge den 1/12 kl 03.00 – 06.00. Okänd gärningsman har
försökt ta sig in i containern. Spår från vinkelkap finns.
Dalarövägen, vid gräsplan, Handen den 4/12 kl 21.30 – 21.40. Okända
gärningsmän hade börjat såga upp ena väggen på en container med en vinkelsåg.
Ett vittne såg händelsen och när denne närmade sig försvann männen i riktning
mot Dalarövägen.
SKADEGÖRELSE
Jungfruns gata (slutet), Brandbergen den 4/12 kl 14.45. Okända unga pojkar
krossade en ruta i målsägarens lägenhet. Pojkarna sprang från platsen i riktning
mot Brandbergens Centrum.
Vallavägen (slutet), Handen den 6/12 kl 18.05. Ruta på övre våningen krossad
av jordklump.
Järnåldersringen (mitten), Haninge den 16/12 kl 17.00 – 17.05. Okänd
gärningsman har kastat ägg på målsägarens husfasad.
Eskilsvägen, utsida av butik, Handen mellan den 17/12 kl 18.30 – 18/12 kl
09.30. Okänd gärningsman har eldat på en markis, med brandskador som följd.
Svartbäckens By (slutet), Vendelsö den 25/12 kl 12.30 – 21.10. Okänd
gärningsman har kastat en sten genom vardagsrumsfönstret i målsägarens hus.
Hela rutan krossades.
SKADEGÖRELSE SKOLA
Vikingaskolan, Dalarövägen, Handen mellan den 17/12 kl 20.00 – 18/12 kl
18.50. Flera fönsterrutor krossade i entréhallen.
Svartbäckssklan, Tyrestavägen, Vendelsö den 29/12 kl 22.00. Stort antal
krossade fönster. Även den 30/12 kl 17.45 – 17.53 utsattes skolan för
skadegörelse.
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET
Norra Kronans gata, Brandbergen den 29/12 kl 17.38. Okänd gärningsman har
av oaktsamhet vållat brand i fastighet.
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FÖRSÖK TILL RÅN MOT PERSON
Örnens väg, gångbanan mellan Marinens väg och Örnens väg, Handen den 8/12
kl 17.30 – 17.41. Två okända gärningsmän har med våld försökt tilltvinga sig
gods från målsägaren.
Runstensvägen, Handen den 14/12 kl 15.05. Två gärningsmän har med våld
försökt tilltvinga sig målsägarens jacka.
Dalarövägen, nära Handens närakut den 20/12 kl 00.45. Två gärningsmän
försökte ta målsägarens mobiltelefon genom att slå denne och brotta ner honom
på marken. Målsägaren lyckades ta sig från platsen.
RÅN MOT PERSON
Rudans friluftsområde, Handen den 12/12 kl 20.05. Två okända gärningsmän
överföll en målsägare och misshandlade denne , samt krävde att denne skulle
lämna ifrån sig sina ägodelar. Gärningsmännen försvann i riktning mot Handens
pendelstation.
Handens Stationsväg, station Handen den 14/12 kl 17.20 – 17.30. Tre
gärningsmän tvingade en målsägare genom våld och hot att lämna ifrån sig sin
jacka.
Rudanvägen, Rudangården vid utegymet, Handen den 23/12 kl 21.30 – 21.41.
Tre okända gärningsmän har misshandlat målsägaren och tilltvingat sig
egendom av denne.
ÅLDRINGSBROTT
ICA Kvantum, Brandbergen den 1/12 kl 12.00 – 13.20. En målsägare, född -27,
blev förföljd av två gärningsmän i butiken efter att hon hämtat ut en vinst i
butiken. Ett vittne ber målsägaren stänga sin väska. Polispatrull skjutsade hem
målsägaren.
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SYD
INBROTT I VILLA/RADHUS
Sommarbo (slutet), Jordbro mellan den 4/12 kl 16.30 – 5/12 kl 21.50. Okänd
gärningsman har brutit upp två altandörrar på baksidan, tagit sig in och tillgripit
gods. Gärningsmannen lämnade stor oreda efter sig.
Tungelstavägen (slutet), Tungelsta mellan den 16/12 kl 14.45 – 17/12 kl 16.10.
En eller flera okända gärningsmän har berett sig tillträde genom att bryta upp ett
sovrumsfönster, sökt igenom huset och tillgripit gods. Troligen har skruvmejsel
eller dylikt använts att bryta med.
Skogstorp, Tungelsta den 21/12 kl 06.30 – 15.10. Okänd gärningsman har tagit
sig in i målsägarens hus, troligen genom att rycka upp entrédörren. Inget gods
tillgripet. Även målsägarens bilar hade genomsökts av gärningsmannen, men
inget verkar ha tillgripits.
Villavägen (slutet), Västerhaninge den 21/12 kl 17.46. Okänd gärningsman har
brutit upp ett fönster på baksidan, tagit sig in och tillgripit gods.
Pusshagen (början), Jordbro mellan den 23/12 kl 14.30 – 25/12 kl 14.30. Okänd
gärningsman har tagit sig in genom att krossa fönstret i altandörren och därefter
rotat runt. Gods är eventuellt tillgripet.
Sommarbo (slutet), Jordbro den 25/12 kl 10.00 – 17.00. Okända gärningsmän
har brutit upp ett fönster på baksidan, tagit sig in och tillgripit gods.
Djuprännilen (slutet), Jordbro mellan den 22/12 kl 21.00 – 24/12 kl 13.00.
Okänd gärningsman har brutit upp ett fönster, tagit sig in och tillgripit gods.
Hemfosavägen, Hemfosa Gård (början), Ösmo den 27/12 kl 05.11. Okända
gärningsmän har brutit upp altandörren och tillgripit gods.
Sommarbo (slutet), Jordbro den 31/12 kl 04.00 – 11.30. Okänd gärningsman har
brutit upp altandörren, tagit sig in och tillgripit gods.
INBROTT I LÄGENHET
Ringvägen (slutet), Västerhaninge mellan den 7/12 kl 08.40 – 9/12 kl 20.30.
Okänt antal gärningsmän har tagit sig in genom balkongen i köket. Gods
tillgripet.
Moränvägen (början), Jordbro mellan den 9/12 kl 12.00 – 12/12 kl 12.00. Okänd
gärningsman har brutit sig in genom altandörren. Gods tillgripet.
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FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Allévägen (början), Tungelsta den 7/12 kl 07.30 – 17.00. Okänd gärningsman
har försökt bryta sig in genom altandörrarna. Även en granne hade drabbats av
ett inbrottsförsök under samma tidsperiod.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Sandstensvägen (slutet), Jordbro mellan den 18/12 kl 18.00 – 31/12 kl 11.30.
Okänd gärningsman har brutit upp låset och tillgripit gods.
INBROTT I FÖRRÅD
Korsmyravägen (början), Tungelsta mellan den 3/12 kl 23.00 – 4/12 kl 08.00.
Okänd gärningsman har brutit upp förrådsdörren och tillgripit gods.
INBROTT I CONTAINER
Rörvägen, Jordbro industriområde, mellan den 2/12 kl 10.00 – 27/12 kl 08.00.
Okänd gärningsman har klippt av hänglåset till en container och tillgripit en stor
mängd gods.
SKADEGÖRELSE
Magnevägen (början), Dalarö den 6/12 kl 17.15. Okänd gärningsman har kastat
sten på en fönsterruta hos målsägaren. Rutan krossades. Målsägaren såg
personer springa iväg.
Kyrkvägen (början), Västerhaninge mellan den 7/12 kl 16.00 – 8/12 kl 07.30.
Okänd gärningsman kastade ner brinnande tidningspapper i flera brevlådor, med
skador på dessa som följd.
Stranden (början), Dalarö den 14/12. Okänd person har orsakat skador på
målsägarens staket.
Södra Läget (mitten), Jordbro den 30/12 kl 00.54 – 01.05. Brevlåda
söndersprängd av fyrverkerier.
Hanvedens idrottsplats, Nynäsvägen, Västerhaninge den 1/1 kl 00.01 – 11.20.
Brand i container innehållande diverse gods. Brandkåren släckte.
SKADEGÖRELSE SKOLA
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge den 11/12 kl 16.15 – 16.19. Skador
på fönster, samt diverse annan skadegörelse.
Ribbyskolan, Nynäsvägen, Västerhaninge den 30/12 kl 22.46. Krossat fönster.
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BÅTSAMVERKAN
STÖLD AV BÅT
Västerhaninge Båtklubb, Muskö, Västerhaninge mellan den 1/12 kl 17.00 – 5/12
kl 14.30. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båt som låg i vattnet vid
den låsta bryggan. Båten blev stulen från vattensidan. Kättingar var
avklippta/avsågade. Båten blev senare funnen, men då saknades båtmotorn.
Fållbrunnavägen, Västerhaninge Båtsällskap, Västerhaninge mellan den 29/11 –
3/12. En målsägare fick tillbaka sin återfunna stulna båt som stals någon gång
under ovan angiven tidsperiod. Båtmotorn saknades dock.
STÖLD AV BÅTMOTOR
Betebyvägen, parkering, Österhaninge mellan den 7/12 kl 21.30 – 8/12 kl 14.00.
Okänd gärningsman har tillgripit en båtmotor samt hydralstyrning.
Hjortstigen, Dalarö mellan den 26/11 kl 19.00 – 6/12 kl 15.45. Okänd
gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor från båten som låg på land vid
fritidshuset.
Runmarövägen, p-plats mot Gränövägen, Dalarö mellan den 28/11 – 22/12 kl
11.30. Kablar och bultar kapade och motorn stulen.
Sjövägen (början), Muskö mellan den 18/12 kl 15.00 – 22/12 kl 14.00.
Bortmontering av motor och reglagebox. Båten ligger på en trailer.
FÖRSÖK TILL STÖLD AV BÅTMOTOR
Dalarö Varvsväg, Dalarö Båtklubb, Dalarö mellan den 22/12 – 31/12. Okänd
gärningsman har försökt stjäla målsägarens båtmotor. Avklippta slangar och
sönderborrade bultar. Båten upptagen på land över vintern.
STÖLD FRÅN BÅT
Östnoravägen, båtklubb, Östnora camping, Västerhaninge mellan den 15/11 –
2/12. Då en polispatrull tog upp en anmälan om båtmotorstöld, så kom en annan
målsägare till platsen för att anmäla stöld av motorkåpa till sin utombordare.
FÖRSÖK TILL STÖLD FRÅN BÅT
Utövägen (slutet), Dalarö mellan den 16/12 kl 16.30 – 17/12 kl 09.30. Okänd
gärningsman har försökt stjäla växelhuset från målsägarens båtmotor. Båten står
på trailer vid målsägarens villa.
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AKTUELLT
Tänk på att det blir mörkt tidigt på eftermiddagen nu och att temperaturen
sjunker. Man syns sämre i mörkret och samtidigt får bilarna svårare att stanna
om körbanan är hal. Kör försiktigt i era bostadsområden. Tänk på att det kan
finnas barn i området och även de som är ute på kvällspromenad med hunden.
Kom också ihåg att alltför många som rör sig i mörkret saknar reflexer.
De senaste månaderna har vi certifierat ytterligare båtklubbar. I nuläget har vi
åtta stycken certifierade.

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 VÅREN 2017 BLIR VECKORNA NR 15
OCH 16, MED FÖREGÅENDE VECKOSLUT
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26
FORDONSBROTT
Stöld av bil,1/12-31/12 2016, 8 st. jmf med 2015, 13 st.
Försök till stöld, 1/12-31/12 2016, 0 st, jmf med 2015,2 st.
Skadegörelse på bil, 1/12-31/12 2016, 24 st, jmf med 2015, 27 st.
Inbrott i bil, 1/12-31/12 2016, 38 st, jmf med 2015, 28 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

12

MÖTESTIDER VÅREN 2017
Syd
Kl 18.00 måndag den 9 januari, 6
februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 12juni.
Jordbro
Kl 16.30 måndag den 9 januari, 6
februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni.
Nord
Kl 18.00 tisdag den 10 januari, 7
februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 13 juni.

