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Polismyndigheten   

Stockholms län 

Närpolisen Haninge 

 

 

 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 

OKTOBER MÅNAD 2014  

 
   

NORD 
INBROTT I VILLA  

Virkesvägen (mitten), Vendelsö den 3/10 kl 03.04 – 03.14. Okänd gärningsman 

har lyft bort en fönsterruta och berett sig tillträde till huset. Skåp och lådor 

genomsökta av gärningsmannen. Okänt vad som tillgripits.    

 

STÖLD UR VILLA  

Ramskogsvägen (slutet), Vendelsö mellan den 23/10 kl 08.00-30/10 kl 10.20. 

Målsägaren var bortrest då en okänd gärningsman tagit sig in i huset genom en 

olåst altandörr. Gods tillgripet.                 

 

INBROTT I LÄGENHET 

Fiskarnas gata (början), Brandbergen den 3/10 kl 18.45 – 20.00. Okända 

gärningsmän har brutit upp ytterdörren till målsägarens lägenhet, under tiden 

hon gick iväg för att hämta sin son. Gods tillgripet. Brytskador på dörren. 

 

Oxens gata (mitten),  Brandbergen den 21/10 kl 11.45 – 16.00. Okänd 

gärningsman har förmodligen öppnat ytterdörren med verktyg genom 

brevinkastet. Synliga skador på brevinkastet. Okänt tillgripet. 

 

Vattumannens gata (början), Brandbergen den 30/10 kl 05.30-17.00.  När 

målsägaren kom hem upptäckte denne att ytterdörren var olåst.  När han kom in 

i lägenheten märkte han genast att en okänd gärningsman hade rotat runt i 

lägenheten och dragit ut lådor, samt tillgripit gods. 

 

Vattumannens gata (början), Brandbergen den 30/10 kl 11.30-12.40. Okänd 

gärningsman har brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods. Grannen 

hade sett en man i huset i anslutning till tiden för brottet. 
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INBROTT I FÖRRÅD 

Vallavägen (slutet), Handen mellan den 30/9 – 28/10 kl 20.50. Okänd 

gärningsman har brutit upp hänglåset till målsägarens förråd. Flera förråd 

genomsökta av gärningsmannen. Okänt om något blivit stulet. 

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Stenbockens gata (början), Brandbergen mellan den 15/9 kl 20.00 – 29/10 kl 

17.30. En granne meddelade målsägaren att denne hade haft inbrott i 

källarförrådet. Gallergrinden var uppklippt och gods tillgripet. 

 

Poseidons gränd (mitten), Handen mellan den 30/9  - 19/10 kl 17.00. Okänd 

gärningsman har avlägsnat hänglåset på målsägarens förråd och tillgripit gods. 

Okänt hur gärningsmannen tog sig in i källaren.  

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I BUTIK 

Handenterminalen, Metroshop AB, Handen mellan den 29/10 kl 19.00 – 30/10 

kl 05.00. Okänd gärningsman har brutit i låsanordningen till butiken utan att 

lyckas ta sig vidare in i butiken.  

 

SKADEGÖRELSE 

Stenbockens gata (början), Brandbergen den 8/10 kl 03.24 – 03.40. En misstänkt 

slog sönder porten i fastigheten. Denne upphörde med sin gärning då polis kom 

till platsen och beordrade honom att avbryta. 

 

Station Handen, Handens Stationsväg den 8/10 kl 12.18. Krossat fönster i ett 

hisstorn. 

 

SKADEGÖRELSE SKOLA 

Vendelsömalmsskolan, Henriksbergsvägen, Vendelsö den 13/10. Fönster 

krossat.  

 

MISSHANDEL 

Haninge Centrum, Runstensvägen den 25/10 kl 02.10 – 02.30.  Målsägaren och 

hans vän var på väg hem gående mot en taxi, då målsägaren plötsligt fick ett 

slag, eller en spark  bakifrån och föll därefter till marken. 10 – 15 män stod runt 

målsägaren och avlägsnade sig strax därpå från platsen i tre bilar. 

 

RÅN MOT PERSON 

Midgårdsvägen (början), Handen den 8/10 kl 20.50 – 21.00. När målsägaren 

gick mot bostaden kom en okänd gärningsman springande bakom henne. Denne 

försökte slita åt sig målsägarens handväska och målsägaren föll till marken och 

skadades. Målsägaren skrek och gärningsmannen försvann från platsen. 
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Haninge Centrum, Poseidons Torg, Handen den 29/10 kl 03.57. Tre okända 

gärningsmän tvingade tre målsägare genom hot och hot om våld, att lämna ifrån 

sig sina värdesaker. 

 

 

 

SYD 
INBROTT I VILLA 

Lilla Hållsättravägen (mitten), Tungelsta den 7/10 kl 07.00 – 16.30. Okänd 

gärningsman har tagit sig in i målsägarens hus, troligen genom att få upp 

verandadörren. Den stod öppen när målsägaren kom hem. Gods tillgripet.   

 

Tvärvägen (början), Tungelsta den 13/10 kl 14.30 – 16.30. Okänd gärningsman 

har tagit sig in på tomten från okänt håll, gått vidare in på altanen och där brutit 

upp altandörren. Gods tillgripet. 

   

FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 

Meteorvägen (början), Tungelsta den 2/10 kl 10.00. Målsägarens dotter hörde 

ljud utomhus och gick ut för att kontrollera var ljudet kom ifrån. Dottern fann då 

att okänd hade skruvat loss en skruv i dörrlåset på en verktygsbod. 

 

Älvuddsvägen (början), Ösmo den 23/10 kl 14.40 – 18.05. Brytmärken på 

karmen vid ytterdörren. Bredvid ytterdörren låg ett brytverktyg, som troligen 

använts för att få upp dörren. 

 

STÖLD UR VILLA 

Klapperstensvägen (mitten), Jordbro den 20/10. Okänd gärningsman har på 

okänt sätt tagit sig in i villan. Inga brytmärken. Gods tillgripet.  

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

Hemfosavägen (mitten), Tungelsta mellan den 30/9 kl 17.00 -1/10 kl 13.00. En 

anmälar fann att en okänd gärningsman hade brutit sig in i målsägarens 

sommarstuga genom att krossa en ruta i dörren. Oklart om gods tillgripits. 

Samme målsägare hade inbrott igen någon gång under tiden 19/10 22/10 kl 

11.00. Den gången hade gärningsmannen krossat en ruta på baksidan av huset, 

tagit sig in, men ej tillgripit gods. Gärningsmannen hade därefter tagit sig ut 

genom ett annat fönster än det krossade. 

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Blockstensvägen (slutet), Jordbro mellan den 15/9 kl 15.00 – 4/10 kl 08.00. 

Flera förråd uppbrutna i källaren.  
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INBROTT I FÖRRÅD 

Albydalsvägen (mitten), Haninge mellan den 12/10 kl 15.00 – 14/10 kl 16.00. 

Hänglås sönderklippt. Däck stulna ur förrådet som är beläget under huset. 

 

Långvägen (början), Tungelsta mellan den 29/10 kl 19.00 – 30/10 kl 10.00. 

Okänd gärningsman har brutit upp hänglåset till målsägarens friggebod och 

tillgripit gods. 

 

INBROTT I SKOLA 

Klockargatan, Västerhaninge mellan den 24/10 kl 16.00- 27/10 kl 08.00. Okänd 

gärningsman har tagit sig in genom att krossa ett fönster på andra våningen. 

Gods tillgripet.  

 

STÖLD PÅ BYGGARBETSPLATS 

Årsta Havsbadsvägen 41, Svenska Infra och anläggningsbyggarna AB, mellan 

den 30/9 kl 17.30 – 1/10 kl 05.30. Okända gärningsmän har berett sig tillträde 

till en manskapsbod, en bil och en container på platsen och tillgripit gods. 

 

SKADEGÖRELSE 

Tallstigen (början), Västerhaninge den 3/10 kl 14.16. Misstänkt slog sönder 

glaset i portdörren med en kvast. 

 

Moränvägen (slutet), Jordbro den 30/10 kl 18.30 – 18.45. Okänd har krossat den 

yttre rutan i ett fönster i målsägarens lägenhet. 

 

KADEGÖRELSE SKOLA 

Ribbyskolan, Nynäsvägen, Västerhaninge mellan den 17/10 kl 15.15 – 20/10 kl 

07.00. Krossade fönster. 

 

BILBRAND 

Moränvägen, parkering, Jordbro den 26/10 kl 04.00 – 04.15. Fyra stycken 

fordon övertända då polispatrull kom till platsen. Räddningstjänsten släckte. 

Okänd gärningsman hade på okänt sätt tänt eld på bilarna.  

 

BUTIKSRÅN 

Västerhaninge Centrum, Pressbyrån den 30/10 kl 06.25 – 06.29. Två okända 

gärningsmän kom in i butiken och visade ett vapenliknande föremål samtidigt 

som de bad om att få pengar och cigaretter. Strax därefter försvann de 

springande från platsen. 
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BÅTSAMVERKAN 

 
STÖLD AV BÅTMOTOR 

Årsta Havsbad båtplats, Årsta Havsbadsvägen mellan den 7/10 – 9/10. Okänd 

har på okänt sätt sänkt målsägarens båt och tillgripit båtmotorn. 

 

 

TILLGREPP AV BÅT, EJ MOTORDRIVEN 

 

 

TILLGREPP AV BÅT MED MOTOR 

Blixtebo, Utö mellan den 4/10 – 14/10.  Okänd gärningsman har tillgripit 

målsägarens gummibåt med tillhörande motor. Båten låg på målsägarens tomt. 

 

 

STÖLD UR/FRÅN BÅT 
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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 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ELDNINGSVECKOR UNDER HÖSTEN:  ELDNINGSVECKORNA 

ÅTERKOMMER TILL VÅREN 
* 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 ,1/10-31/10 2014, 13 st. jmf med 2013,11 st. 

Försök till stöld, 1/10-31/10 2014, 0 st, jmf med 2013, 7 st. 

Skadegörelse på bil, 1/10-31/10 2014, 31 st, jmf med 2013, 25 st. 

Inbrott i bil, 1/10-31/10 2014, 26 st, jmf med 2013, 44 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


