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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
OKTOBER MÅNAD 2016

NORD
INBROTT I VILLA/ RADHUS
Sotargränd (början), Haninge mellan den 22/9 - 13/10 kl 00.00. Okänt antal
gärningsmän har tagit sig in i villan genom att ta sönder fönsterrutan vid
entrédörren. Gods tillgripet.
Mellanberg, Handen mellan den 24/9 – 2/10. Okänd gärningsman har tagit sig in
i villan genom att bryta upp ett fönster och därefter sökt igenom hela huset, samt
tillgripit gods.
Kolartorps Allé (mitten), Handen mellan den 27/9 kl 12.00 – 2/10 kl 11.00.
Okänd gärningsman har tagit sig in i villan genom att bryta upp den gamla
källardörren och tillgripit gods. Gärningsmannen har sökt igenom hela huset.
Kolartorps Allé (slutet), Handen den 1/10 kl 19.04 – 19.15. Okänd gärningsman
har lyft ur fönsterkassetten ur ett fönster på baksidan, tagit sig in och tillgripit
gods. Utgångsvägen var densamma som ingångsvägen. Spår finns.
Hovslagarvägen (början), Vendelsö mellan den 30/9 kl 18.00 – 1/10 kl 10.30.
Okänd gärningsman har krossat ett altanfönster, för att sedan kunna öppna
fönstret bredvid och därefter tagit sig in i villan och tillgripit gods. En stege var
rest mot balkongen på övre våningen och där fanns även ett krossat fönster.
Gärningsmannen hade rört sig i stora delar av huset. Spår finns.
Palanders väg (början), Vega mellan den 8/10 kl 16.15 – 9/10 kl 00.20. Okänd
gärningsman har lyft ur en fönsterkassett på baksidan av huset , tagit sig in och
tillgripit gods.
Ramsdalsvägen (början), Vendelsö mellan den 11/10 kl 17.00 – 12/10 kl 15.21.
Okänd gärningsman har brutit loss en fönsterkassett intill entrédörren, tagit sig
in och tillgripit gods. Hela huset genomsökt av gärningsmannen.
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Kanalvägen (början), Vendelsö mellan den 14/10 kl 15.00 – 15/10 kl 10.30.
Okänd gärningsman har berett sig tillträde till villan genom att bryta upp ett
sovrumsfönster på villans baksida. Gods tillgripet. Spår finns.
Stora Hundens gata (slutet), Brandbergen den 18/10 kl 19.53. Okänd
gärningsman har tagit sig in genom att bryta upp den yttre balkongdörren, för
att sedan krossa rutan i den inre dörren och klättra in. Oklart om gods tillgripits.
Myrmalmsringen (början), Haninge den 29/10 kl 13.00 – 21.00. Okänd
gärningsman har tagit ut ett helt fönster, tagit sig in och tillgripit gods. Stor
oreda rådde efter gärningsmannens framfart.
Nordenskiölds väg (mitten), Vega, Haninge mellan den 29/10 kl 15.30 – 30/10
kl 02.58. Okänd/a gärningsman/män har brutit upp ett fönster på övervåningen,
tagit sig in och tillgripit gods.
Tallbacksvägen (början), Handen, Kolartorp den 26/10 kl 11.30 – 21.30. Okänd
gärningsman har krossat en glasruta, tagit sig in och tillgripit gods. Stor oreda
rådde efter gärningsmannens framfart.
Söderbymalmsvägen (mitten), Handen den 27/10 kl 18.50 – 18.55. Okända
gärningsmän har plockat ur en fönsterruta på övre våningens balkong, tagit sig
in och eventuellt tillgripit gods.
Vendelsövägen (mitten), Handen mellan den 27/10 kl 15.00 – 28/10 kl 03.00.
Okända gärningsmän har brutit sig in via ett fönster och tillgripit gods.
STÖLD UR HUS UNDER UPPBYGGNAD
Jägarvägen, Vendelsö mellan den 18/10 kl 19.00 – 19/10 kl 07.00. Okänd
gärningsman har tagit sig in i huset som är under uppbyggnad, genom att plocka
ur en fönsterkassett på altandörren och därefter tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL STÖLD UR VILLA
Dicksons väg (början), Vega den 1/10 kl 03.10 – 03.13. Flera okända
gärningsmän har försökt ta sig in i villans garage via kodlåset på garagedörren.
Nordenskiölds väg (slutet), Handen, Vega mellan den 1/10 kl 23.59 – 2/10 kl
02.00. Okänd gärningsman har krossat ett fönster, flyttat på blomkrukor och
försökt ta sig in utan att lyckas.
INBROTT I LÄGENHET
Oxens gata (början), Brandbergen den 5/10 kl 17.30 – 18.00. Anmälaren mötte
fyra män i trapphuset och fann därefter att grannens dörr var uppbruten. Männen
försvann i riktning mot Brandbergens Centrum.
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Vendelsö Skolväg (början), Vendelsö mellan den 8/10 kl 18.00 – 9/10 kl 01.00.
Okänd gärningsman har berett sig tillträde genom att bryta upp balkongdörren
med ett mejselliknande brytverktyg. Gods tillgripet.
Sleipnervägen (mitten), Handen den 18/10 kl 09.50 – 13.00. Okänd gärningsman
har brutit upp entrédörren, tagit sig in och tillgripit gods.
Tvillingarnas gata (mitten), Brandbergen den 20/10 kl 06.50 – 17.50. Okänd
gärningsman har tagit sig in med nyckel och tillgripit gods. En granne drabbades
även av inbrott under tiden 20/10 – 24/10.
GROV STÖLD UR LÄGENHET
Tvillingarnas gata (mitten), Brandbergen den 20/10 kl 06.50 – 17.50. Okänd
gärningsman har tagit sig in i lägenheten med nyckel och tillgripit gods.
INBROTT I FRITIDSHUS
Dammvägen (början), Handen mellan den 19/9 – 2/10. Okänd gärningsman har
lyft ur hela fönstret/dörren med karm, tagit sig in och tillgripit gods.
Sotargränd (början), Handen, Vega den 1/10 kl 12.15 – 14.50. Okänd
gärningsman har brutit upp altanfönstret, tagit sig in och tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I FRITIDSHUS
Sotargränd (mitten), Handen mellan den 26/9 kl 15.00 – 1/10 kl 15.00. Okänd
gärningsman har brutit sönder altandörren, men ej lyckats ta sig in i huset.
INBROTT I KÄLLARE
Poseidons Torg, Handen mellan den 7/10 kl 20.00 – 11/10 kl 12.00. Okänd
gärningsman har klippt av hänglåset till målsägarens förråd och ”rotat runt”.
Okänt om något tillgripits.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Jungfruns gata (slutet), Brandbergen mellan den 17/9 – 5/10 kl 07.30. Däck med
fälgar stulna ur målsägarens förråd.
INBROTT I GARAGE
Gudö Ekväg, företagsgarage, Vendelsö mellan den 30/9 kl 19.15 – 1/10 kl
09.15. Okänd gärningsman har brutit upp två garagedörrar. Okänt om gods
tillgripits.
Arkens väg, flerbilsgarage, Handen mellan den 6/10 kl 19.00 – 7/10 kl 05.00.
Okänd gärningsman har brutit sig in i huvudentrén och sedan brutit sönder
cylinderlåset till garagedörren inne i trapphuset.

INBROTT I CONTAINER
Gamla Nynäsvägen, trafikplats Vega, Haninge mellan den 14/10 kl 13.00 16/10 kl 06.30. Okänd gärningsman har tagit sig in på arbetsplatsområdet, sågat
upp hänglåset och tillgripit en mängd gods.
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Stora Björnens gata, parkering utomhus, Brandbergen mellan den 18/10 kl 19.00
– 19/10 kl 07.15. Okänd gärningsman har brutit upp flera hänglås och tillgripit
gods ur containern.
Nynäsvägen, Handen mellan den 18/10 kl 18.00 – 19/10 kl 07.00. Okänd
gärningsman har kapat bommen till dörren och tillgripit en stor mängd gods.
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS
Handens Stationsväg, Handen mellan den 28/10 kl 16.00 – 31/10 kl 06.30.
Okänd gärningsman har på okänt sätt tagit sig in på byggarbetsplatsen och
tillgripit gods.
SKADEGÖRELSE
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 2/10 kl 01.38. Krossad ruta i porten.
Misstänkt gärningsman finns.
Hållplats Klockarleden, Klockarleden/Söderbyleden, Haninge den 7/10 kl 04.02.
Krossad ruta i busskur.
Tyrestavägen, i höjd med Svartbäckens skola, Vendelsö den 15/10 kl 21.05 –
21.13. Okända gärningsmän har krossat rutor genom stenkastning på en
linjebuss under färd.
Vendelsö den 28/10 kl 18.00 – 18.20. Okända gärningsmän sprängde sönder
soptunnor. De försvann i riktning mot Oxhagen. Anmälaren bor på
Storängsvägen.
Bondvägen (slutet), Vendelsö den 22/10 kl 22.15. Söndersprängd brevlåda.
Handens Stationsväg, Handen mellan den 30/10 kl 20.00 – 31/10 kl 09.00.
Okänd gärningsman har krossat en ruta på en förenings husvagn.
SKADEGÖRELSE SKOLA
Vendelsömalmsskolan, Henriksbergsvägen, Vendelsö den 14/10 kl 21.45. Åtta
fönsterrutor krossade.
Vendelsömalmsskolan, Henriksbergsvägen, Vendelsö den 15/10 kl 22.20. Sex
krossade rutor.
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Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen, Handen den 21/9 kl 00.00 – 07.00.
Okänd gärningsman har slagit sönder ett flertal fönster.
Brandbergsskolan, Norra Kronans gata den 17/10 kl 17.00. Tillgripen
brandsläckare inifrån skolan tömdes på innehåll.
Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen, Handen mellan den 13/10 – 14/10. Ett
stort antal sönderskjutna fönster.
Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen, Haninge den 22/10 kl 14.15 – 14.20. Krossad
ruta i gymnastikhallens entrédörr.
BILBRAND
Lyckebyvägen, Vendelsö den 13/10 kl 05.06. Okänd gärningsman har anlagt
brand i en personbil som stått länge parkerad.
RÅN MOT PERSON
Hantverkarvägen, Handen den 23/10 kl 18.00. Okända gärningsmän har
attackerat, hotat och misshandlat en målsägare som kom gående på vägen.
Vikingavägen, Handen den 29/10 kl 21.44. Okända gärningsmän har uppsåtligen
höjt en kniv mot målsägaren, hotat denne och därefter tillgripit kontanter.
Vikingavägen, utanför pizzerian Arena, Handen den 31/10 kl 13.00. Okända
gärningsmän krossade rutan i målsägarens bil och när denne skulle ta tillbaka
gods som gärningsmännen tagit ur bilen, möttes denne av våld och hot om våld.
Gärningsmännen försvann från platsen på en moped.
RÅN MOT BUTIK
Dalarövägen, massagestudio, Handen den 14/10 kl 20.00. Tre okända
gärningsmän har genom hotfullt beteende tilltvingat sig kontanter.
Gärningsmännen lämnade platsen i okänd riktning.
Träffgatan (början), Handen den 6/10 kl 08.07 – 08.12. Tre okända gärningsmän
har tillsammans med hot om våld tilltvingat sig gods ur butiken.

SYD
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INBROTT I VILLA
Köpmanstigen (början), Årsta Havsbad den 1/10 kl 00.01 – 02.30. Okänd/a
gärningsman/män har brutit upp fönstret på baksidan av målsägarens mindre hus
bredvid det större boningshuset, stulit klocka och bilnycklar och därefter
tillgripit målsägarens bil som stod parkerad på tomten.
Norrskogsvägen (mitten), Västerhaninge den 24/10 kl 06.30 – 19.10. Okänd
gärningsman har brutit loss en skiva i balkongdörren, tagit sig in och tillgripit
gods.
Mejramsgränd (början), Västerhaninge mellan den 27/10 kl 12.00 – 31/10 kl
08.30. Okänd gärningsman har brutit sönder en altandörr, tagit sig in och
eventuellt tillgripit gods.
INBROTT I VILLA UNDER BYGGNATION
Vädersjövägen (början), Tungelsta mellan den 14/10 kl 18.00 – 15/10 kl 13.00.
Okänd gärningsman har brutit sig in i den nybyggda fastigheten och tillgripit
Verktyg.
INBROTT I LÄGENHET
Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 11/10 kl 10.15 – 15.05.
Gärningsmannen har berett sig tillträde till lägenheten genom att bryta upp
fönstret vid balkongen. Gods tillgripet.
STÖLD UR BOSTAD
Gnejsvägen (mitten), Västerhaninge den 11/10 kl 09.30 – 11.30. Okänd
gärningsman har tagit sig in i bostaden genom en balkongdörr på glänt och
tillgripit gods.
INBROTT I GARAGE
Jägartorpsvägen (början), Västerhaninge den 4/10 kl 01.00 – 01.05. Okända
gärningsmän har brutit upp målsägarens garagedörrar och försökt stjäla gods
utan att lyckas, eftersom larmet löste ut och gärningsmännen skrämdes på flykt.
Glasbergavägen (början), Västerhaninge den 13/10 kl 00.43. Okänd
gärningsman har bänt upp garageporten med en domkraft som tillhör
målsägaren. Inget gods saknas.
Nedergården (slutet), garagelänga, Jordbro mellan den 23/10 kl 23.00 – 24/10 kl
06.00. Okänd gärningsman har slagit sönder låset, tagit sig in och eventuellt
tillgripit gods.

INBROTT I KÄLLARE
Grönåkersvägen (början), Västerhaninge mellan den 10/10 kl 10.30 – 12/10 kl
15.00. Okänd gärningsman har brutit sig in i källaren hos målsägaren genom att
krossa ett fönster. Okänt om något tillgripits.
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INBROTT I LADA
Arbottnavägen, Muskö, företagstomt, den 30/10 kl 18.00 – 31/10 kl 07.30.
Okänd gärningsman har bänt upp bygeln till låset, tagit sig in och tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I FÖRRÅD
Krogtäppan (slutet), Jordbro den 21/10 kl 20.00. Tre okända gärningsmän tog
sig in på målsägarens tomt och försökte bryta upp förrådet. Gärningsmännen
lämnade platsen i en bil.
INBROTT I LAGERLOKAL/VERKSTAD
Tungelstavägen (slutet), Tungelsta mellan den 6/10 kl 22.50 – 7/10 kl 10.00.
Okända gärningsmän har brutit sig in i en fastighet på målsägarens tomt. Okänt
om något tillgripits.
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS
Lillgårdsvägen, Tungelsta mellan den 7/10 kl 23.30 – 10/10 kl 06.30. Okänd
gärningsman har monterat ner byggstängsel, tagit sig in på byggarbetsplatsen,
brutit sig in i containers och tillgripit gods.
Ribby Allé, Västerhaninge mellan den 27/10 kl 16.15 – 28/10 kl 08.00. Okända
gärningsmän har tagit sig in på byggarbetsplatsen genom att skruva loss en
grind. Därefter har man tagit sig vidare in i en lägenhet under uppbyggnad och
tillgripit gods.
SKADEGÖRELSE OCH HEMFRIDSBROTT
Sandstensvägen (början), Jordbro den 11/10 kl 16.15. Två män kom in i
målsägarens lägenhet, blev utkörda av målsägaren och kastade sedan sönder tre
fönsterrutor.
SKADEGÖRELSE
Västerhaninge station, Västerhaninge den 2/10 kl 11.39. Krossade fönster på
stationsbyggnad.
Moränvägen (slutet), Jordbro den 7/10 kl 21.10. Okänd gärningsman kastade en
sten genom målsägarens fönster i vardagsrummet då hon befann sig där.
Moränvägen (slutet), Jordbro den 16/10 kl 18.35. Krossad fönsterruta.
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Västerhaninge pendelstation, Centrumvägen den 29/10 kl 02.00 – 02.27. Okänd
gärningsman tände eld på en papperskorg i vänthallen. Räddningstjänsten
släckte.
Wallinvägen (mitten), Dalarö den 30/10 kl 03.15 – 03.45. En misstänkt
gärningsman har krossat en ruta i entrédörren hos målsägaren.
Pendelstation Västerhaninge, Centrumvägen den 17/10 kl 12.32. Krossad ruta.
Pendelstation Jordbro, Södra Jordbrovägen, den 11/10 kl 12.04. Krossad ruta i
vindskydd. Även den 16/10 kl 05.39 var en ruta krossad i en dörr.
Pusshagen (slutet), Jordbro den 31/10 kl 20.45 – 20.50. Krossad ruta i ett
sovrum.
SKADEGÖRELSE SKOLA
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 30/9 kl 16.00 – 3/10 kl
07.00. Tre fönsterrutor krossade.
BILBRAND
Blockstensvägen, p-plats, Jordbro den 22/10 kl 20.00 – 20.30. Okänd
gärningsman har tänt eld på en personbil. Branden släcktes dels av allmänheten,
dels av räddningstjänsten. Ingen fler bil skadades.
Hurtigs Torg, parkering, Jordbro den 30/10 kl 23.30 – 23.35. Okänd
gärningsman har satt eld på en personbil. Bilar parkerade intill fick också
brandskador. Räddningstjänsten tillkallades av väktare.
FÖRSÖK TILL MORDBRAND
Sandstensvägen, Jordbro den 30/9 kl 19.34. Okända gärningsmän har
uppsåtligen antänt bensin i direkt anslutning till en fastighet. Vittnen lyckades
släcka branden som uppstod.
GROV STÖLD
Västerhaninge Centrum, Centrumvägen den 5/10 kl 15.05 – 15.20. En okänd
gärningskvinna har vilselett en målsägare född -28 och under tiden tillgripit
hennes plånbok ur hennes handväska.
FÖRSÖK TILL GROV STÖLD
Björklundsvägen, Västerhaninge den 11/10 kl 17.35. Okända gärningsmän
trängde in i målsägarens bostad i syfte att tillgripa gods.

RÅN MOT PERSON
Moränvägen, Jordbro den 1/10 kl 20.30. Fem gärningsmän misshandlade en
målsägare och tömde hans fickor på tillhörigheter.
Centrumvägen, Västerhaninge bussterminal den 11/10 kl 17.10 – 17.20. En
målsägare blev med våld fråntvingad sin moped av tre gärningsmän.
Sandstensvägen, p-plats, Jordbro den 25/10 kl 08.50 – 09.00. När målsägaren
befinner sig på sin parkeringsplats blir han attackerad av två gärningsmän som
misshandlar honom och tar hans pengar.
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BÅTSAMVERKAN
STÖLD AV MOTORBÅT
Båtplats Österuddsvägen, Uddstigen, Muskö mellan den 9/10 – 11/10 kl 09.00.
Okänd gärningsman har på okänt sätt tillgripit målsägarens motorbåt.
Muskö den 11/10. En drivande misstänkt stulen båt utanför Mickrums brygga.
Gålö Båtklubb, Gålö, Haninge mellan den 24/9 - 23/10 kl 14.40. Sjöpolisen
mottog samtal om misstänkt stulen båt vid Finkarudd på Gålö. Målsägaren
kontaktades och båten återfördes till denne.
STÖLD AV BÅTMOTOR
Badvikens Båtklubb, Skälåkersvägen, Gålö mellan den 25/9 kl 11.09 – 8/10 kl
10.30. Okänd gärningsman har stulit målsägarens båtmotor, samt lås och kätting.
Muskö, Muskö mellan den 1/10 kl 07.00 – 12/10 kl 07.00. Okänd gärningsman
har klippt sönder kättingen till målsägarens båt och stulit båtmotorn.
Nässelviken, Muskö mellan den 9/10 kl 13.00 – 11/10 kl 13.42. Okänd
gärningsman har flyttat målsägarens båt till stranden för att där kunna stjäla
båtmotorn.
Dalarövägen, Karlslunds marina, Dalarö mellan den 10/10 kl 14.00 – 14/10 kl
11.00. Okänd gärningsman har stulit målsägarens båtmotor.
Österuddsvägen, bryggan, Muskö mellan den 2/10 kl 15.00 – 14/10 kl 11.00.
Okänd gärningsman har stulit båtmotorn som satt på målsägarens båt.
Oxnö Båtförening, Gålö, Haninge mellan den 23/10 kl 13.00 – 24/10 kl 09.00.
Okänd gärningsman har brutit sönder låset till en gallergrind, tagit sig in på
området och tillgripit flera båtmotorer.
STÖLD UR/FRÅN BÅT
Badhusvikens Båtklubb, Finkaruddsvägen, Gålö mellan den 18/9 kl 17.00 – 2/10
kl 10.00. Okänd gärningsman har stulit bensintanken från målsägarens båt.
Badhusvikens Båtklubb, Finkaruddsvägen, Gålö mellan den 2/10 – 9/10 kl
16.00. Okänd gärningsman har flyttat på målsägarens båt till en gästbrygga och
tillgripit gods.
Finkaruddsvägen, Gålö, Haninge mellan den 9/10 kl 12.00 – 15/10 kl 14.00.
Okänd gärningsman har tillgripit en del av målsägarens motor.

11

Kärrmaräng, båtklubb, Gålö mellan den 8/10 – 14/10. Okänd gärningsman har
brutit sig in i målsägarens båt och tillgripit gods.
Baldersvägen (början), Dalarö mellan den 16/10 kl 20.00 – 28/10 kl 16.00.
Okänd gärningsman har tillgripit gods ur målsägarens båt som denne har
uppställd på en tomt.
STULEN BÅTTRAILER
Vadviken, Smådalarövägen, Dalarö den 2/10 kl 07.30 – 17.00. Under tiden som
målsägaren var ute och fiskade, stal en okänd gärningsman dennes båttrailer som
satt fast baktill på bilen.
Sven Wallanders väg, Årsta Havsbad mellan den 10/10 – 16/10 kl 18.00. Okänd
gärningsman har stulit målsägarens båtsläp från dennes uppfart.

AKTUELLT
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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 HÖSTEN 2016 HAR NU PASSERAT. NYA
VECKOR KOMMER TILL VÅREN. MEDDELAS FRAMÖVER.
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26
FORDONSBROTT
Stöld av bil,1/10-31/10 2016, 15 st. jmf med 2015, 11 st.
Försök till stöld, 1/10-31/10 2016, 2 st, jmf med 2015, 9 st.
Skadegörelse på bil, 1/10-31/10 2016, 23 st, jmf med 2015, 48 st.
Inbrott i bil, 1/10-31/10 2016, 43 st, jmf med 2015, 43 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
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MÖTESTIDER HÖSTEN 2016
Syd
Kl 18.00 måndag den 5 september, 3
oktober, 7 november, 5 decemberjulavslutning, se nedan.
Jordbro
Kl 16.30 måndag den 5 september, 3
oktober, 7 november, 5 decemberjulavslutning, se nedan.
Nord
Kl 18.00 tisdag den 6 september, 4
oktober, 8 november, 5 decemberjulavslutning, se nedan.
Den 5 december kl 18.00 har vi
julavslutning för alla ombud i Haninge.
Vi träffas som vanligt i
församlingshemmets aula, Kyrkvägen 7
i Västerhaninge. Särskild inbjudan
skickas till er innan mötet.

