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Polismyndigheten   

Stockholms län 

Närpolisen Haninge 

 

 

 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 

SEPTEMBER MÅNAD 2014  

 
   

NORD 
INBROTT I VILLA  

Kolarslingan (början), Kolartorp/Handen, mellan den 25/8 – 3/9  kl 08.00  

Okänd person har brutit med kofotsliknande verktyg på ett fönster.  

Denna brytning har medfört att fönstrets låsanordning givit vika och tillträde 

blivit möjligt.  

Bostaden genomsökt av gärningsmannen och gods tillgripet. 

 

Jökelvägen (början), Vega, Haninge den 9/9 kl 02.00 – 04.00. Okänd 

gärningsman har tagit sig in i villan genom att såga itu en fönsterhake, hoppat in 

och tillgripit gods. 

 

Runstensvägen (slutet), Handen den 11/9 kl 15.00 – 20.00. Okänd gärningsman 

har brutit upp fönster till kök och allrum från verandan, tagit sig in och tillgripit 

gods. Alla rum i villan genomsökta av gärningsmannen.  

 

Mariebergsvägen (början), Vendelsö mellan den 12/9 kl 23.30 – 13/9 kl 08.20. 

Målsägarna kom hem sent den 12/9 och när de vaknade nästa morgon märkte de 

att bilen inte längre stod på uppfarten. Målsägarna märkte  även att det saknades 

ägodelar i huset.   

 

Kolarslingan (början), Handen mellan den 14/9 kl 13.00 – 16/9 kl 12.30. Okänd 

gärningsman har brutit sig in i villan genom ett fönster på norra gaveln. Gods 

tillgripet. 

 

Henriksbergsvägen (slutet) , Vendelsömalm, radhus, 

måndag 2014-09-29 kl 19.30.   

Okända gärningsmän  hade krossat ett fönster i altandörren . Okänt tillgripet. 

En granne hade observerat hur några ungdomar slog sönder ett fönster i huset. 

Gärningsmännen hade dragit ut lådor och letat igenom huset. 
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Patrullen pratade med grannen som hade sett ungdomarna men hon kunde inte      

 beskriva ungdomarna till utseende mer än att dom var väldigt unga.     

         

Kvickrotsvägen (början), Vendelsö den 22/9 kl 09.15 – 09.35. Okända 

gärningsmän har brutit sig in genom ett fönster. Gods ej tillgripet. Inga spår.  

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 

Uthagsvägen, Vega, den 4/9 kl 04.00. En stege var rest mot husväggen. Män 

med ryggsäck och keps iakttagna. 

 

STÖLD UR VILLA  

Källtorpsvägen (början), Vendelsö, 

torsdag 2014-09-18 kl 10.00-13.00. 

Målsäganden har legat och sovit en stund på dagen och när hon vaknar saknas    

gods i huset. Inga skador på fastigheten. Entrédörren var upplåst. 

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 

Moränvägen (början), Jordbro den 10/9. Okänd gärningsman har försökt bryta 

upp brytskyddet vid låshuset.  

 

STÖLD UR LÄGENHET 

Oxens gata (början), Brandbergen den 24/9 kl 19.20 -19.40. När målsägaren 

rastade sin hund, gick okänd gärningsman in i hennes lägenhet och tillgrep gods. 

Dörren var olåst. 

                        

INBROTT I AFFÄR 

Nynäsvägen, Port 73, Sportson, Haninge den 10/9 kl 03.05 – 03.15. En eller 

flera gärningsmän har tagit sig in i butiken genom en uppsågad ingång på 

baksidan av butiken. Gods tillgripet. 

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

Kolartorpsvägen (mitten), Handen mellan den 7/9 kl 16.00 – 9/9 kl 11.00. 

Okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom att bryta upp ett köksfönster 

och rotat runt inne i huset. Inget gods saknas.   

 

STÖLD UR FÖRRÅD 

Mårdvägen (mitten), Handen mellan den 9/9 kl 15.00 -13/9 kl 10.00. Okänd 

gärningsman har på okänt sätt tagit sig in i målsägarens förråd och tillgripit 

gods. Inga spår funna. 

 

INBROTT I FÖRRÅD 

Malmvägen (mitten), Handen mellan den 9/9 kl 23.00 – 10/9 kl 14.00.  

Målsägaren hittade ett knipsat lås på gräsmattan och fann att okänd gärningsman 

hade tagit sig in förrådet. Inget blev stulet.  
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Vågens gata (slutet),  Brandbergen mellan den 19/9 kl16.00 – 22/9 kl 07.00.  

Okänd gärningsman har klippt sönder ett hänglås till målsägarens förråd och 

tillgripit gods. 

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Lejonets gata (början), Brandbergen den 24/9 kl 06.00 – 08.15. Misstänkt har 

brutit sig in i tre förråd och tillgripit gods. Gripen på plats.  

 

INBROTT I GARAGE 

Albatrossvägen (början), Vendelsö den 1/9 kl 08.05 -23.45. Okända 

gärningsmän har klippt sönder ett hänglås i dörren, tagit sig in och tillgripit 

gods. Även grannens garage hade haft besök av okända gärningsmän som hade 

klippt sönder nätet kring garageplatsen och tagit sig in, samt tillgripit gods. 

 

Norra Kronans gata, företagsgarage, Brandbergen  mellan den 19/9 kl 13.00 – 

22/9 kl 07.00. Okänd gärningsman har klippt sönder nätet till företagets 

garageburar och tillgripit gods. 

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I GARAGE 

Basunvägen (början), Vendelsö mellan den 20/9 – 23/9. Flera boende i området 

blev utsatta för försök till inbrott/ inbrott i garage. 

 

INBROTT I TVÄTTSTUGA + SKYDDSRUM 

Midgårdsvägen, Stena Fastigheter, Handen den 16/9 kl 10.40. Okänd 

gärningsman har tagit sig in i tvättstugan samt skyddsrummet. Låsblecket på 

tvättstugedörren sönderbrutet. 

 

INBROTT I CONTAINER 

Stora Hundens gata (slutet), Brandbergen mellan den 15/9 kl 16.00 – 16/9 kl 

07.00. Okänd gärningsman har tagit sig in i containern genom att kapa av 

låsbalken. Gods tillgripet.  

 

INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 

Bivägen, Vendelsö mellan den 23/9 kl 15.30 – 24/9 kl 06.45. Okänd har brutit 

upp en byggarbetsdörr, tagit sig in i en fastighet under uppbyggnad och tillgripit 

gods. 

 

SKADEGÖRELSE SKOLA 

Förskolan Orren, Vendelsömalmsvägen, Vendelsö mellan den 29/8 – 1/9. Fyra 

fönster krossade.  Även den 22/9 krossades ett fönster. 

 

Föräldrakooperativet Mullebo, Kardborrevägen, Vendelsö mellan den 12/9 – 

15/9 kl 07.30. Okänd har lagt en petflaska med brännbart innehåll under en 

trappa och tänt på. Endast flaskan skadades. 
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Vendelsömalmsskolan, Henriksbergsvägen, Vendelsö den 21/9 kl 01.50 – 

01.55. Okända gärningsmän tände eld på en träläktare tillhörande skolan. 

Brandskador som följd, ej spridningsrisk. 

 

ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 

Fiskarnas gata, Brandbergen den 2879 kl 14.50 – 15.10. Okända gärningsmän 

tände eld på en madrass i ett skogsparti. Räddningstjänsten släckte. 

 

SKADEGÖRELSE 

Norrbyvägen 67, Haninge den 1/9 kl 06.00 – 23.00. Lyktstolpe påkörd. 

 

Jungfruns gata, Seniorcentrum, Brandbergen mellan den 3/9 kl 22.00 – 4/9 kl 

08.15. Okänd gärningsman har krossat en ruta.  

 

Vendelsömalmsvägen, Haninge Bangolfklubb, Brandbergen den 7/9 kl 00.30 – 

00.40. Okänd gärningsman har på okänt sätt tänt eld på uteserveringen. 

Räddningstjänsten släckte. 

 

Vattumannens gata (början), Brandbergen den 8/9 kl 01.50. Okända 

gärningsmän kastade sten på målsägarens lägenhetsfönster. Skada uppstod. 

 

Idunvägen (början), Handen den 13/9 kl 02.00 – 02.06. Okänd gärningsman har 

krossat ett fönster i entrédörren. 

 

Station Handen, Handens stationsväg den 15/9 kl 12.00. Två krossade rutor i en 

hiss. Även den 20/9 krossades rutor. 

 

Vardövägen / Måsövägen, Vega den 17/9 kl 00.18.  Okända gärningsmän tog ett 

sopkärl från en tomt, ställde den på gatan, hällde på bensin och tände på. 

 

Station Handen, Handens Stationsväg den 25/9 kl 00.05 – 01.00. Okänd hade 

tänt eld på renoveringsmaterial vid norra ingången. Räddningstjänsten släckte. 

 

Handens Centrum, Restaurang Talaat Thai, mellan den 23/9 kl 20.00 – 24/9 kl 

08.00. Krossat fönster. 

 

Tunneln under Handenterminalen, Handen mellan den 24/9 kl 23.30 – 25/9 kl 

00.15. Okända gärningsmän tände eld på byggmaterial, med skador som följd.  
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BILBRAND 

Kulfångsgatan 4, Vendelsö den 5/9 kl 01.30 – 02.00. Okänd gärningsman har 

tänt eld på en bil och elden har spridit sig till en skåpbil parkerad bredvid. 

Räddningstjänsten släckte, båda bilarna skadades.  

 

Rudsjöterrassen, p-garage, Handen den 26/9 kl 13.30 – 14.00. Okänt hur 

branden startat, eventuellt inne i kupén. Två bilar parkerade intill blev även 

skadade. 

 

MISSHANDEL 

Runstensvägen, Kebabhouse, Haninge Centrum den 20/9 kl 01.35. Målsägaren 

satt och åt då ett flertal okända män kom in. De stängde inte dörren och 

målsägaren påpekade detta, varpå männen släpade ut honom och misshandlade 

honom med sparkar och slag. Gärningsmännen, och även målsägaren, försvann 

från platsen  åt varsitt håll. 

 

RÅN MOT PERSON 

Handenterminalen, busstationen, Handen den 14/9 kl 19.10 -19.55. När 

målsägaren väntade på bussen, kom två yngre män och knuffade omkull honom 

och tillgrep hans ryggsäck. Gärningsmännen försvann springande från platsen. 

 

Busshållplats Grindstugan/ gångtunnel, Gudöbroleden, Vendelsö den 28/9 kl 

20.00 – 20.10. När målsägaren gick ut med hunden och befann sig i 

gångtunneln, kom två män mot henne och försökte tillgripa hennes 

tillhörigheter. Hunden försvarade målsägaren och bet eventuellt den ene 

gärningsmannen. Gärningsmännen försvann från platsen i riktning mot Lötkärr. 

Målsägaren förd till sjukhus.  

 

MORDBRAND 

Tvillingarnas gata, förskolan Dragspelet, Brandbergen den 6/9 kl 21.10 – 21.38. 

Okända gärningsmän hade tänt eld på förskolans ena fasad, med risk för 

spridning. Räddningstjänsten släckte. 

 

 

SYD 
INBROTT I VILLA 

Finkaruddsvägen (början), Haninge mellan den 3/9 kl 17.00 – 9/9. Okänd 

gärningsman har krossat ett fönster i entrédörren, tagit sig in och tillgripit gods.  

 

Dalarövägen,Österhaninge,  

torsdag 2014-09-18 kl 08.00-16.45 

Ett fönster på baksidan av huset var uppbrutet. Gods tillgripet. 
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Egnahemsvägen (början), Ösmo,  

fredag 2014-09-19 kl 15.00 t.o.m. lördag 2014-09-20 kl 11.30        

Okänd gärningsman har berett sig tillträde till huset genom att bryta upp ett 

fönster på husets baksida som vetter mot altanen. Brytskador finns även avsatta 

på altandörren. Källardörren har brutits upp vid låset. Källarfönstret bredvid 

dörren har  krossats, halva fönstret har brutits bort och kastats i ett buskage 

utanför fönstret.        

 

Gamla Stavsvägen (början), Tungelsta mellan den 25/9 kl 22.00 – 27/9 kl 11.30. 

Okänd gärningsman har via en stege tagit sig in på övervåningen genom ett 

fönster som var olåst. Gods tillgripet. 

 

Mjölnartäppan (mitten), Jordbro den 27/9 kl 14.00 – 18.45. Okänd gärningsman 

har genom att hitta en gömd nyckel, tagit sig in i målsägarens hus och tillgripit 

gods.                                                                                                                                 

  

FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 

Gökvägen (början), Tungelsta den 26/9 kl 04.15 – 04.20.  Målsägaren vaknade 

av ljud och upptäckte några ynglingar som försökte få upp dörren på baksidan 

av huset. Hon skrämde iväg dem. 

 

INBROTT I LÄGENHET 

Sandstensvägen (början), Jordbro,  

tisdag 2014-09-09 kl 10.15 t.o.m. onsdag 2014-09-17 kl 09.05.    

Dörren uppbruten med en kofot. Gods tillgripet. 

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I FRITIDSHUS 

Höjden (början), Västerhaninge mellan den 6/9 kl 19.00 – 21/9 kl 15.00. 

Dörrhandtag sönderbrutet och kraftiga brytmärken i en fönsterkarm. 

 

INBROTT I FÖRRÅD 

Spackelgränd (början), Västerhaninge mellan den 3/9 kl 22.00 – 6/9 kl 11.00. 

Dörren skadad, inget stulet. 

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Jennylundsvägen (mitten), Tungelsta mellan den 1/9 kl 08.00 – 19/9 kl 12.30. 

Okänd gärningsman har brutit bort gångjärnen till dörren och tillgripit gods.  

 

Södra Jordbrovägen (början), Jordbro mellan den 5/9 kl 12.00 – 14/9 kl 18.00. 

Okänd gärningsman har brutit sönder gallerdörren till målsägarens förråd och 

tillgripit gods. 
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Allévägen (början), Tungelsta mellan den 12/9 kl 13.00 – 17/9 kl 20.00. Okänd 

gärningsman har ”slitit” upp dörren till förrådet, skurit sönder kartonger och 

tillgripit gods. 

 

Ringvägen (början), Västerhaninge mellan den 16/8 kl 12.00 6/9 kl 15.00. 

Okänd gärningsman har klippt sönder hönsnätet in till målsägarens förråd och 

tillgripit gods. 

 

Södra Jordbrovägen (början), Jordbro mellan den 5/9 kl 12.00 – 14/9 kl 18.00. 

Okänd gärningsman har brutit sönder gallerdörren och tillgripit gods. 

 

STÖLD UR CONTAINER 

Dåntorpsvägen, Jordbro industriområde, Haninge mellan den 1979 kl 16.00 – 

2279 kl 06.30. Ett staket har blivit uppklippt och containerns låskättingar 

avklippta . Gods tillgripet. 

 

SKADEGÖRELSE 

Hårsfjärden, Amfibieregementet, Berga mellan den 9/9 kl 18.00 – 11/9 kl 08.00. 

Okänd har skadat en vägbom in till regementets skjutfält. 

 

Tornbergavägen (mitten), Tungelsta  mellan den 6/ 9 kl 17.00 – 11/9 kl 19.30. 

Okänd har orsakat skada på målsägarens släp. 

 

Sommarbo (slutet), Jordbro den 13/9 kl 17.40. Okänd har krossat en fönsterruta 

på målsägarens hus. Grannen hörde glaskross och såg ungdomar i 13-årsåldern 

ute på gården. 

 

Sandstensvägen (mitten), Jordbro den 29/9 kl 21.17. Okänd gärningsman 

avfyrade på okänt sätt en järnkula genom målsägarens ena fönster som fick ett 

hål. 

 

Bokstigen, Bilals Restaurang, Västerhaninge den 28/9 kl 01.30 – 04.10. Två 

rutor krossade. 

 

Jordbrogården, Hurtigs Torg, Jordbro mellan den 19/9 kl 22.00 – 22/9 kl 09.00. 

Okänd har brutit loss täckskivan från ett tidigare krossat fönster. Även karm och 

fönsterbåge blev sönderbrutna. 

 

KADEGÖRELSE SKOLA 

Förskolan Bälingen, Blockstensvägen, Jordbro mellan den 19/9 – 22/9. Krossat 

fönster. 

 

Parkskolan, Bokstigen, Västerhaninge den 21/9 kl 16.25 – 16.40. Ett fönster 

krossat. 
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BRAND 

Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 13/9 kl 22.40 – 22.45. Okänd 

gärningsman har på okänt sätt orsakat brand i ett sopkärl i miljöhuset. 

 

Moränvägen, parkering, Jordbro Centrum den 14/9 kl 22.15. Okänd 

gärningsman har på okänt sätt tänt eld på innehållet i en container. 

Räddningstjänsten släckte. 

 

GROV MISSHANDEL 

Västerhaninge station, Centrumvägen den 30/9 kl 06.00 – 07.40. Okänd 

gärningsman har med ett okänt stickföremål skadat en målsägare. Målsägaren 

förd till sjukhus. 
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AKTUELLT 

 
Tisdagskvällen den 30 september fick båtklubbar i Haninge och Nynäshamn en 

introduktion i BÅTSAMVERKAN. I och med detta har Haninge för närvarande 

elva klubbar som nu visar intresse för båtsamverkan och Nynäshamn tre 

klubbar. Detta är en mycket bra början på kommande samverkan även mellan 

olika båtklubbar.   

 

Från och med den första oktober kommer även båtrelaterade brott att finnas med 

i nyhetsbrevet, under rubriken BÅTSAMVERKAN.  

 
Nu rullar två grannstödsbilar i grannsamverkansområdena igen. Vår nya bil är 

en vit Volkswagen UP!. Den är ett mycket välkommet tillskott. Vi kör med våra 

bilar måndagar – torsdagar kl 09.00 – 16.00 och fredagar kl 09.00 – 12.30.  

 
Nu har Grannstödsbilen fått en egen hemsida. Adressen är 

www.grannstodhaninge.se   På hemsidan finns även en länk till polisens 

facebooksida. 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

  ÄLDRE NYHETER 
Om ni inte redan har läst polisens facebooksida vid valda tillfällen, så 

kan ni googla på polisen Haninge.  

 

Kom ihåg att låsa er bostad på framsidan ifall ni ska gå ut på baksidan 

och vice versa. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.grannstodhaninge.se/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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FÅR JAG ELDA ?  

ELDNINGSVECKOR UNDER HÖSTEN:  VECKA 41 OCH 42 MED 

FÖREGÅENDE VECKOSLUT 

 

* 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 ,1/9-30/9 2014, 15 st. jmf med 2013, 5 st. 

Försök till stöld, 1/9-30/9 2014, 0 st, jmf med 2013, 2 st. 

Skadegörelse på bil, 1/9-30/9 2014, 29 st, jmf med 2013, 15 st. 

Inbrott i bil, 1/9-30/9 2014, 40 st, jmf med 2013, 41 st. 

 
OM DU VILL TIPSA POLISEN OM RATTFYLLERI  
Du kan ringa 114 14, och knappa dig fram för att kunna lämna tips. Eller så kan 

du maila på adress: polismyndigheten.stockholm@ polisen.se. När du mailar ska 

du ange vilken adress föraren utgår från, och vilken bil/bilnummer, samt vilka 

dagar och klockslag. Namnge ditt ärende med 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. 

 

 

 

 

TÄNK PÅ 

mailto:birgitta-eva.svensson@polisen.se
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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 2014 

Syd    

Kl 18.00 måndag den 1september, 6 

oktober, 3 november, 1 december 

stormöte för alla ombud inför 

juluppehåll. Särskild inbjudan kommer 

inför mötet. 

 

Jordbro  

Kl 16.30 måndag den, 1 september, 6 

oktober, 3 november, 1 december kl 

18.00 stormöte i Västerhaninge för alla 

ombud inför juluppehåll. Särskild 

inbjudan kommer inför mötet. 

  

Nord 

Kl 18.00 tisdag den 2 september, 7 

oktober, 4 november, 1 december kl 

18.00 stormöte i Västerhaninge för alla 

ombud inför juluppehåll. Särskild 

inbjudan kommer inför mötet. 

 


