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Lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn 
 
 

 
 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 
JANUARI MÅNAD 2016 
 
   
NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 
Stora Björnens gata (början), Brandbergen den 20/1 kl 09.05. – 17.55. Okänd/a 
gärningsman/män har tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren, därefter 
tillgripit gods och sedan lämnat huset via altandörren på baksidan. 
 
Söderhagsvägen (början), Haninge den 29/1 kl 16.45 – 16.53. Okänd 
gärningsman tog sig in i bostaden genom att krossa ett fönster. Gods tillgripet, 
spår finns.  
 
INBROTT I LÄGENHET 
Idunvägen (början), Handen den 1/1 kl 13.00 – 18.30. Okänd gärningsman har 
krossat rutan i balkongdörren, tagit sig in, rotat runt och tillgripit gods. 
 
Fiskarnas gata (början), Brandbergen den 7/1 kl 20.30 – 21.00. Okända 
gärningsmän har brutit upp ytterdörren till målsägarens lägenhet, tagit sig in och 
tillgripit gods. 
 
Dalarövägen (början), Handen den 9/1 kl 11.00 – 18.15. Okända gärningsmän 
har tagit sig in i målsägarens lägenhet genom att krossa rutan i altandörren, 
därefter stökat omkring och tillgripit gods. Skoavtryck utomhus.  
 
Eskilsvägen (mitten), Handen mellan den 15/1 kl 08.30 – 18/1 kl 13.00. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i lägenheten genom att krossa rutan i altandörren 
och därefter tillgripit gods. Lägenheten genomsökt och tillstökad av 
gärningsmannen. 
 
Vågens gata (slutet), Brandbergen den 18/1 kl 15.30 – 17.10. Okända 
gärningsmän har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Dörrkarmen är 
sönderbruten och låskolven trasig. 
 
Runstensvägen (början), Handen den 18/1 kl 15.30 – 17.30. Okänd gärningsman 
har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Brytmärken på dörr och karm. 
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Vallavägen (början), Handen den 18/1 kl 08.00 – 18.50. Okänd gärningsman har 
krossat rutan i balkongdörren, tagit sig in och rotat runt i lägenheten. Oklart om 
något stulits. 
 
Vågens gata (slutet), Brandbergen den 19/1 kl 16.55. Okänd/a gärningsman/män 
har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. 
 
Vallavägen (mitten), Handen mellan den 12/1 kl 12.00 – 21/1 kl 22.00. Okänd 
gärningsman har slagit sönder rutan i balkongdörren, tagit sig in, rotat runt i 
lägenheten och tillgripit gods.  
 
Vattumannens gata (början), Brandbergen mellan den 25/1 kl 08.00 – 31/1 kl 
14.00. Okänd gärningsman har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Lådor 
utdragna. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Idunvägen (början), Handen den 1/1 kl 18.20 -18.30. Okänd gärningsman har 
försökt bryta sig in i målsägarens lägenhet via balkongdörren, då denne var 
hemma. När gärningsmannen såg målsägaren genom fönstret avlägsnade han sig 
snabbt springande. 
 
Kulfångsgatan (början), Vendelsö den 8/1 kl 21.00 – 22.00. Okänd gärningsman 
har försökt bryta upp dörren till målsägarens lägenhet. Skador runt låset. 
 
Smedvägen (mitten), Handen den 21/1 kl 13.30 – 19.00. Okänd gärningsman har 
försökt bryta upp balkongdörren. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I FRITIDSHUS 
Sotargränd (mitten), Handen mellan den 31/12 kl 09.00 – 2/1 kl 14.00. 
Sönderslaget fönster som okänd gärningsman ej lyckats öppna på grund av 
fönsterlås. 
 
INBROTT I GARAGE 
Tistelvägen (början), Vendelsö mellan den 20/1 kl 21.00 – 21/1 kl 07.30. Okänd 
gärningsman har tagit sig in genom att rycka upp dörren, krossa en ruta i en 
personbil och tillgripit gods ur den. 
 
STÖLD UR GARAGE 
Vendelsö Skolväg (slutet), Vendelsö mellan den 3/1 kl 19.00 – 4/1 kl 19.00. 
Okänd gärningsman har tillgripit gods ur målsägarens garage där flera boende 
har sina garageplatser. 
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INBROTT I KÄLLARE 
Odenvägen (början), Handen mellan den 1/1 kl 19.00 – 2/1 kl 08.45. Okänd 
gärningsman har brutit sig in i bostadsföreningens källare och därefter försökt 
bryta upp ett förråd. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Lejonets gata (mitten), Brandbergen mellan den 28/1 – 31/1 kl 15.00. Okänd 
gärningsman har brutit sig in i stora förrådet och därinne klippt av hänglåset till 
målsägarens förråd. Okänt om något stulits. 
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Smedvägen (mitten), Handen mellan den 15/12 – 20/1. Okänd gärningsman har 
brutit upp låset, rotat runt i förrådet och tillgripit gods. 
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Rudsjöterrassen (början), Handen mellan den 17/1 – 18/1. Okänd har på okänt 
sätt tagit sig in på byggarbetsplatsen och tillgripit gods.  
 
SKADEGÖRELSE 
Sågenvägen (början), i källaren, Vendelsö den 3/1 kl 17.55 – 18.00. En 
pulversläckare har tömts på innehåll i källaren. 
 
Vallavägen (slutet), Handen den 15/1 kl 15.00. Okänd gärningsman har slängt in 
en msällare i målsägarens brevlåda, vilket orsakade brännskador på tröskel och 
dörrmatta. 
 
Skansvägen (början), Vendelsö den 15/1 kl 21.00 – 21.15. Söndersprängd 
brevlåda. 
 
Skyttens gata (slutet), Brandbergen den 16/1 kl 00.45 – 01.15.  En misstänkt 
gärningsman sparkade sönder nedre rutan i entrédörren.  
 
Tyresta By, Caféet, Vendelsö den 27/1 kl 01.45. Misstänkt gärningsman slog 
sönder en fönsterruta och gjorde sig även skyldig till olaga intrång. 
 
Timmervägen (början), Handen mellan den 23/1 kl 04.30 – 24/1 kl 04.30. 
Ungdomar kastade stenar och isblock på målsägarens altan. 
 
Eskilsvägen (början), Handen den 29/1 kl 01.56. Fönster krossat hos 
dagverksamhet. 
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Vikingaskolan, Sleipnervägen, Handen den 3/1 kl 16.42. Krossade fönsterrutor. 
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INBROTT HOS DÄCKFIRMA 
Vendelsövägen, Handen den 13/1 kl 22.00 – 23.00. Okänd gärningsman har 
brutit upp en dörr, tagit sig in och försökt bryta upp ytterligare dörrar. Gods 
tillgripet. 
 
INBROTT I BUTIK 
Vendelsövägen, SIBA, Handen den 4/1 kl 05.31- 05.37. Inbrottsstöld genomförd 
av okända gärningsmän. 
 
MISSHANDEL 
Vallavägen, Handen den 1/1 kl 02.00 – 03.00. En målsägare på väg hem gående, 
blev överfallen och slagen av flera gärningsmän. 
 
FÖRSÖK TILL RÅN MOT PERSON 
Brandbergens Centrum, Jungfruns gata den 28/1 kl 11.25. Okänd gärningsman 
försökte rycka tag i målsägarens väska, som dock var fastknuten i målsägarens 
rullator. Målsägaren drogs omkull och ådrog sig skador. 
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SYD 
 
INBROTT I VILLA 
Wallinvägen (mitten), Dalarö mellan den 1/11 – 18/1. Okänd gärningsman har 
brutit sig in i målsägarens bostad och tillgripit gods. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 
Vedahöjden (mitten), Tungelsta mellan den 30/1 kl 13.00 – 31/1 kl 00.30. 
Okänd gärningsman har öppnat ett fönster och försökt ta sig in. Förmodligen 
skrämdes denne på flykt av målsägarens hemmavarande hund. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 8/1 kl 18.00 – 21.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp ytterdörren till målsägarens lägenhet, tagit sig in och 
stökat runt, samt tillgripit gods. Ytterdörren är mycket skadad. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Ribby Allé (början), Västerhaninge mellan den 23/12 kl 05.00 – 31 kl 12.30. 
Okänd gärningsman har försökt bryta sig in i målsägarens lägenhet. Skador på 
vägg och vid dörrlåset. 
 
INBROTT I FRITIDSHUS 
Vasavägen (början), Dalarö mellan den 10/1 kl 13.00 – 24/1 kl 16.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp ett fönster, tagit sig in och tillgripit gods. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Runmarövägen (början), Dalarö mellan den 25/11 – 2/1 kl 13.00. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i målsägarens bod genom att skada hänglåsets fäste 
och sedan tillgripit gods. 
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Solhemsvägen, Västerhaninge mellan den 29/12 kl 12.00 – 11/1 kl 10.00. Okänd 
gärningsman har brutit sig in i en bod, vidare tagit sig in i en container och 
tillgripit gods. 
 
STÖLD UR ARBETSBOD 
Ribbyberg, byggarbetsplats, Västerhaninge mellan den 17/12 kl 17.00 – 11/1 kl 
10.00. Okänd gärningsman har tagit sig in genom att låsa upp arbetsboden och 
därefter tillgripit gods. 
 
 
 
 
 



 6 
SKADEGÖRELSE 
Hammarbergsvägen, Tungelsta mellan den 30/12 kl 10.00 – 1/1 kl 14.00. Okänd 
gärningsman har kastat smällare i en stolphängd gul brevlåda som blivit 
förstörd.  
 
Södra Jordbrovägen (slutet), den 1/1 kl 22.25. Söndersprängd brevlåda, 
fyrverkeripjäs funnen. 
 
Parkvägen (början), Västerhaninge den 4/1 kl 19.30. Brevlåda rammad av en bil. 
Brevlådan förstördes. 
 
Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 12/1 kl 19.30. Okända gärningsmän 
slängde in smällare genom brevinkastet hos en målsägare, med brännmärken 
som följd. 
 
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 14/1 kl 05.03. Glaskross i väntsal. 
 
Station Tungelsta, Allévägen den 12/1 kl 16.04. Glaskross i vindskydd. Även 
den 16/1 kl 19.30 skedde glaskross i vindskyddet. 
 
Station Jordbro den 18/1 kl 06.35. Glaskross. 
 
Kullerstensvägen (början), Jordbro den 23/1 kl 03.20 – 03.26. En okänd 
gärningsman kastade en grill på målsägarens fönsterruta som krossades. 
 
BILBRAND 
Moränvägen, parkering, Jordbro den 30/1 kl 20.50 – 21.05. Okänd gärningsman 
har på okänt sätt satt eld på en personbil. Räddningstjänsten släckte. Bilen blev 
totalt utbränd. 
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BÅTSAMVERKAN 
 
STÖLD AV BÅTMOTOR 
Mellankroken, Muskö mellan den 30/11 kl 12.00 – 3/1 kl 12.30. Målsägarens 
båt med båttrailer stod på dennes fritidstomt. Okänd/a gärningsman/män har 
skurit loss motorn från akterspegeln. Mindre skador på båt och avbärarlist. 
 
STÖLD AV BÅT 
 
STÖLD FRÅN/UR BÅT 
Morarnas Båtklubb, Gålö, Haninge mellan den 23/12 – 8/1. Okänd gärningsman 
har tillgripit en del av drevet på målsägarens båt. 
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AKTUELLT 
Våra kommunpoliser, Lars-Göran Strid, Lars Backelin och Ylva Thomasson, har 
nu kommit in i sitt nya uppdrag fullt ut. Deras samverkan med kommunerna 
Haninge och Nynäshamn pågår oavbrutet med möten och insatser av olika slag. 
Exempel på sådana möten som hölls under senare delen av hösten är: 
 

• Möte med moskéerna i Handen och Brandbergen gällande uppstart av 
trygghetsvandringar under helger/kvällar. 

• Möte med Stadsbyggnadskontoret, trafikavdelningen, där man kom 
överens om att gå ut med information till föräldrar som kör sina barn till 
skolan, hur de skall sköta avlämning och hur de skall bete sig i trafiken. 
Detta kommer senare att följas upp genom hastighet- och 
beteendekontroll av polisen. 

• Ett planeringsmöte har man haft gällande tillsyn på krogar och 
tobaksaffärer under år 2016.    

   
 
 
 
 
                             TIDIGARE NYHETER 
Vi har nu påbörjat ett samarbete med sjöpolisen för att kunna väva samman 
Båtsamverkan med Grannsamverkan. 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.        
 
Nu finns både information och filmer om Grannsamverkan på 
Stöldskyddsföreningens hemsida. Både läsvärt och sevärt! 
 
Grannstödsbilen har en egen hemsida. Adressen är www.grannstodhaninge.se   
På hemsidan finns även en länk till polisens facebooksida, 
polisen.haninge.facebook   
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FÅR JAG ELDA ?  
ELDNINGSVECKOR UNDER VÅREN 2016 ÄR VECKA 15 OCH 16, 
MED ANSLUTANDE HELGER. 
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26  
 
FORDONSBROTT 
Stöld av bil ,1/1-31/1 2016, 6 st. jmf med 2015, 19 st. 
Försök till stöld, 1/1-31/1 2016, 4 st, jmf med 2015, 3 st. 
Skadegörelse på bil, 1/1-31/1 2016, 16 st, jmf med 2015, 20 st. 
Inbrott i bil, 1/1-31/1 2016, 37 st, jmf med 2015, 45 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 VÅREN 2016 
Syd    
Kl 18.00 måndag den 11januari, 1 
februari, 7 mars, 4 april, 2 maj och 13 
juni. Sommaruppehåll juli och augusti.  
 
Jordbro  
Kl 16.30 måndag den 11 januari, 
1februari, 7 mars, 4 april, 2 maj och 13 
juni. Sommaruppehåll juli och augusti. 
  
Nord 
Kl 18.00 tisdag den 12 januari, 2 
februari, 8 mars, 5 april, 3 maj och 14 
juni. Sommaruppehåll juli och augusti. 
 
 
Höstens möten börjar igen den 5, 
respektive den 6 september. 


