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Lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn 
 
 

 
 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 
APRIL MÅNAD 2017 
 
   
NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 
Getporsvägen, Handen den 13/4 kl 10.15. Okänd gärningsman har tagit sig in i 
det obebodda huset genom att krossa fönsterrutor. 
 
Ramsdalsvägen (mitten), Vendelsö mellan den 9/4 kl 10.00 – 16/4 kl 18.30. 
Okänd gärningsman har tagit sig in genom att bryta upp altandörren på 
baksidan. Gods tillgripet. 
 
Ramsdalsvägen (början), Vendelsö mellan den 13/4 kl 08.00 – 16/4 kl 11.30. 
Okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom att lyfta ur sovrumsfönstret på 
baksidan. Gods tillgripet. 
 
Esplanaden (början), Vendelsö den 27/4 kl 09.00 – 13.15. Okänd gärningsman 
har brutit upp ytterdörren, eventuellt med en kofot, tagit sig in och tillgripit 
gods.  
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA/RADHUS 
Mastvägen (början), Vendelsö den 27/4 kl 12.00 – 20.17. Okänd gärningsman 
har krossat ett fönster till glasverandan, därefter krossat ett fönster till köket, 
men inte lyckats ta sig in, troligen på grund av att larmet gick igång.  
 
INBROTT I LÄGENHET 
Vattumannens gata (början), Brandbergen mellan den 15/3 – 16/4 kl 13.00. 
Okänd gärningsman har brutit upp ytterdörren, stökat omkring i lägenheten och 
tillgripit gods. 
 
Parkvägen (början), Handen den 16/4. En anmälare uppgav att grannens 
lägenhet som står tom har fått ytterdörren uppbruten.  
 
Lejonets gata, Brandbergen den 15/4 kl 21.18. Okänd gärningsman har brutit 
upp lägenhetsdörren. Okänt om gods tillgripits. Gärningsmannen hade även 
försökt bryta sig in hos grannen. 
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INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Vendelsö Skolväg (början), Vendelsö mellan den 3/4 - 4/4. Okänd gärningsman 
har tagit sig in i målsägarens förråd och tillgripit gods.  
 
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen mellan den 14/1 – 29/4. Sönderklippt 
hänglås. Gods tillgripet. 
 
INBROTT I KÄLLARE 
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen mellan den 20/2 – 1/4 kl 12.30. Cyklar 
stulna ur ett låst cykelrum. 
 
INBROTT I GARAGE 
Skorpionens gata, Brandbergen den 15/4 kl 13.00 – 21.25. Okänd gärningsman 
har tagit sig in i målsägarens garage via grannens garagedörr och vidare in i 
målsägarens bil där gods tillgreps.   
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Nynäsvägen, Trafikplats Vega mellan den 31/3 kl 13.00 – 3/4 kl 07.00. Gods 
tillgripet. 
 
Kvarntorps Allé, Handen mellan den 13/4 kl 13.00 – 18/4 kl 07.00. Inbrott på 
inhägnat område och därefter stöld av en lyftanordning. 
 
SKADEGÖRELSE 
Runstensvägen (början), Handen den 6/4 kl 01.15. Okänd gärningsman har 
krossat glaset på ytterdörren, samt ett fönster, till ett äldreboende. 
 
Parkvägen (början), Handen den 6/4 kl 01.10 -01.16. Krossad ruta i entréförren i 
porten. 
 
Sleipnervägen (mitten), Handen den 8/4 kl 22.00 – 22.10. Okänd gärningsman 
har kastat sten på målsägarens inglasade balkong med krossade rutor som följd.  
 
Myrmalmsringen (slutet), Haninge mellan den 10/4 – 11/4. Ungdomar kastade 
ägg på målsägarens fönster i kök och vardagsrum. 
 
Myrmalmsringen (slutet), Haninge mellan den 14/4 kl 20.00 – 19/4 kl 17.30. 
Stenkastning på målsägarens altantak som orsakade hål i detsamma.  Under 
perioden den 13/4 – 20/4 drabbades grannen av stenkastning och äggkastning. 
 
Idunvägen (början), kroppsvårdsföretag, Handen mellan den 21/4 kl 22.00 – 
22/4 kl 08.00. Krossade fönster. 
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Svartbäcksgränsen (slutet), Vendelsö den 25/4 kl 01.00 – 05.00. Okänd 
gärningsman har kastat målarfärg på målsägarens husvägg.  
 
Matrosvägen (början), Vendelsö den 30/4 kl 23.44. Söndersprängd postlåda. 
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Fredrika Bremergymnasiet, Dalarövägen, Handen den 9/4 kl 00.58. Krossat 
fönster. 
 
Båtmansskolan, Järnåldersringen, Haninge den 13/4 kl 21.10. Krossat fönster. 
  
BILBRAND 
Albatrossvägen (slutet), Vendelsö den 8/4 kl 02.50 – 03.14. Okänd gärningsman 
har anlagt brand i ett fordon. Totalt blev fyra bilar utbrunna och en bil 
brandskadades. 
 
Vädurens gata, p-plats, Brandbergen den 14/4 kl 20.55 – 21.05. Okänd 
gärningsman anlade brand i en personbil. Räddningstjänsten släckte. 
 
RÅN MOT PERSON 
Poseidons Torg, trappa, Handen den 19/4 kl 12.10. Okänd gärningsman har med 
kniv skurit målsägaren och därefter tillgripit dennes klocka.  
 
GROVT RÅN  
Runstensvägen, Haninge Centrum, guldsmedsaffär, Handen den 9/4 kl 14.11. 
Okända gärningsmän har hotat personalen med vapen och tillgripit gods till ett 
stort värde. 
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SYD 
 
INBROTT I VILLA/RADHUS 
Floravägen (början), Västerhaninge mellan den 21/4 kl 18.15 – 23/4 kl 19.00. 
Okänd gärningsman har krossat ett fönster på baksidan, tagit sig in, stökat 
omkring och tillgripit gods.    
 
FÖRSÖK TILL STÖLD UR VILLA 
Skolvägen (början), Tungelsta den 9/4 kl 17.28. Två gärningsmän tog sig in i 
målsägarens hus i syfte att tillgripa gods. Grannen var hemma och konfronterade 
männen som avvek gående. Troligen inget tillgripet.   
 
INBROTT I LÄGENHET 
Sandstensvägen (slutet), Jordbro den 8/4 kl 19.10 – 19.40. Okänd gärningsman 
har brutit sig in genom ytterdörren. Grannen upptäckte inbrottet och larmade 
polisen. Inget tillgripet. 
 
INBROTT I FRITIDSHUS 
Åvavägen (början), Haninge mellan den 23/4 kl 17.00 – 27/4 kl 08.45. Okänd 
gärningsman har brutit upp dörrarna till målsägarens fritidshus, samt 
sidobyggnader och därefter tillgripit gods. 
 
INBROTT I GARAGE 
Betebyvägen (mitten), Haninge mellan den 31/3 kl 13.00 – ¼ kl 16.00. Okänd/a 
gärningsman/män har tagit sig in i garaget genom att bryta upp ett fönster. Gods 
tillgripet. 
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Gränsvägen (mitten), Västerhaninge mellan den 14/4 – 1/5 kl 14.00. Okänd 
gärningsman har klippt av låset till förrådet och tillgripit gods. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Kärrmaräng, Gålö, Haninge mellan den 29/4 kl 14.00 – 30/4 kl 12.00. Okänd 
gärningsman har brutit sig in i förrådet och tillgripit gods. Även tre grannar 
drabbades under samma period. På Långa Vägen, Gålö, drabbades ytterligare en 
boende under samma period. 
 
FÖRSÖK TILL GROV STÖLD 
Hurtigs Torg, Jordbro den 2/4 kl 23.08. Två okända gärningsmän har försökt 
bryta och slå sig in genom ett fönster på gamla Jordbromalmsskolan, med syfte 
att tillgripa gods.  
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INBROTT I BYGGCONTAINER 
Stavsvägen, Tungelsta mellan den ¼ kl 20.00 – 2/4 kl 07.30. Okänd 
gärningsman har brutit sig in i en container och tillgripit en stor mängd gods.  
 
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 
Kolarslingan, Handen den 30/4 kl 10.45. Misstänkt gärningsman har hanterat eld 
ovarsamt på sin tomt. Spridningsrisk förelåg. 
 
BILBRAND 
Ringvägen (början), Västerhaninge den 5/4 kl 04.05. Okänd gärningsman 
antände en personbil som blev helt utbrunnen. Räddningstjänsten släckte. 
 
SKADEGÖRELSE 
Ringvägen (början), Västerhaninge den 6/4 kl 01.45 – 02.05. Okänd 
gärningsman har krossat rutan i entréporten. Även en annan fastighet på 
Ringvägen fick rutan krossad i entrén. 
 
Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 17/4 kl 22.49. Krossat fönster i en 
lägenhet. 
 
Moränvägen, Jordbro den 28/4 kl 20.00. Okänd gärningsman slängde en flaska 
på målsägarens fönster så att ytterglaset krossades. 
 
Verdandivägen, Dalarö mellan den 29/4 kl 23.00 – 30/4 kl 04.00. Äggkastning 
på husfasad. Även boende på Sagavägen drabbades mellan den 30/4 kl 22.00 – 
1/5 kl 10.00.  
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Förskolan Hemsö, Södra Jordbrovägen, Jordbro den 4/4 kl 18.00 – 19.00. Två 
krossade fönster, samt ungdomar som urinerade på fasaden. 
 
Åbyskolan, Björnvägen, Västerhaninge den 7/4 kl 22.30. Krossat fönster.  
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 12/4 kl 15.30 – 18/4 kl 
13.00. Krossade fönsterrutor. 
 
Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 20/4 kl 15.30 – 21/4. 
Ett flertal fönsterrutor krossade.  
 
MISSHANDEL 
Björkstigen/Ringvägen, Västerhaninge den 8/4 kl 01.38. Okänd gärningsman 
misshandlade en målsägare genom sparkar när denne var på väg gående mot sin 
bostad.  
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GROV MISSHANDEL 
Hurtigs Torg, Jordbro den 28/4 kl 23.30 – 23.45. En medvetslös, skadad man 
blev funnen liggande på marken då en polispatrull patrullerade i området. 
Mannen fördes till sjukhus med ambulans. 
 
  
RÅN MOT PERSON 
Blockstensvägen, Jordbro den 15/4 kl 04.35. Två okända gärningsmän har med 
våld tillgripit gods från målsägaren i närheten av dennes bostad. 
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BÅTSAMVERKAN 
 
STÖLD AV BÅTMOTOR 
Spirudden, Åvavägen, Tyresta naturreservat, Haninge mellan den 26/3 kl 17.00 
– 1/4 kl 08.00. Okänd gärningsman har brutit sig in i en container genom att 
såga sönder låset och därefter tillgripit en båtmotor, samt verktyg.  
 
Smådalarövägen, p-platsen vid sjöräddningen, Dalarö mellan den 26/3 kl 16.00 
– 4/4 kl 20.00. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor. 
 
Norrbyvägen, Haninge den 6/4 kl 04.22. Två okända gärningsmän tillgrep en 
båtmotor, blev förföljda av en polisbil, men lyckades undkomma springande. 
Bilen gärningsmännen använde återfunnen nerkörd i ett dike.  
 
Myrstigen, Muskö mellan den 5/3 kl 14.00 – 6/4 kl 09.00. Okänd gärningsman 
har tillgripit målsägarens båtmotor från båten som ligger på målsägarens 
fritidstomt. 
 
Vadviken, parkering, Dalarö mellan den 26/3 kl 15.00 – 9/4 kl 11.00. 
Målsägarens båtmotor har brutits loss från dennes båt. Båten skadad. 
 
Broddvägen (slutet), Vendelsö mellan den 20/11 – 16  - 23/4. Målsägaren 
förvarade motorn hemma på tomten, monterad på båten som ligger under 
presenning. 
 
Eiravägen, Dalarö mellan den 31/3 kl 15.00 – 28/4 kl 16.55. Okända 
gärningsmän har tillgripit målsägarens båtmotor från  dennesbåt som ligger på  
tomten. 
 
Myrstigen, Muskö mellan den 1/1 – 30/4. Okänd gärningsman har brutit loss 
målsägarens båtmotor från båten som ligger på pallar på målsägarens 
fritidstomt.  
 
STÖLD FRÅN/UR  BÅT 
Kvartärvägen,  Västerhaninge mellan den 21/4 – 23/4. Okänd gärningsman har 
tillgripit gods ur målsägarens båt som ligger för vinterförvaring.  
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AKTUELLT 
 

 
 
 
 
                             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. 
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 ÄR PASSERADE.  
 
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26  
 
 
FORDONSBROTT 
Stöld av bil,1/4-30/4 2017, 8 st. jmf med 2016, 7 st. 
Försök till stöld, 1/4-30/4 2017, 2 st, jmf med 2016,0 st. 
Skadegörelse på bil, 1/4-30/4 2017, 23 st, jmf med 2016, 26 st. 
Inbrott i bil, 1/4-30/4 2017, 35 st, jmf med 2016, 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 

 


