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Lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn 
 
 

 
 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 
AUGUSTI MÅNAD 2016 
 
   
NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 
Smålandsvägen (början), Vendelsö den 4/8 kl 12.00. Okänd gärningsman har 
brutit upp ett fönster på baksidan med hjälp av brytverktyg. Gods tillgripet.  
 
Ginstvägen (början), Vendelsö den 10/8 kl 12.30. Okänd gärningsman har lyft ur 
en fönsterkassett i köket, tagit sig in och tillgripit gods. 
 
Kvarntorpsvägen (början), Haninge den 15/8 kl 08.15 – 18.15. Okänd 
gärningsman har krossat en ruta, sträckt in handen och öppnat fönstret bredvid. 
Därefter har gärningsmannen tagit sig in i huset via det öppnade fönstret och 
tillgripit gods. Gärningsmannen har lämnat huset genom en dörr. 
 
Kolartorpsvägen (mitten), Handen den 25/8 kl 08.15 – 13.45. Okänd 
gärningsman har berett sig tillträde genom att rycka/bända upp ett fönster. Gods 
tillgripet.  
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 
Västra Strandvägen (början), Vendelsö mellan den 1/8 kl 06.15 – 2/8 kl 10.00. 
Okänd gärningsman har kastat sönder ett fönster i sovrummet på baksidan av 
huset, men ej varit därinne. 
 
Brusewitz väg (början), Vega den 25/8 kl 11.40 – 12.00. En okänd gärningsman 
gick runt huset och slet i fönstren. En person var hemma. Gärningsmannen 
avvek. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Klarabergsvägen (början), Vendelsö den 25/8 kl 11.30 – 17.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp lägenhetsdörren och tillgripit gods. Stor oreda efter 
gärningsmannen. Spår finns. 
 
Parkvägen (mitten), Handen den 25/8 kl 13.30 – 18.00. Okänd gärningsman har 
brutit sig in i lägenheten genom ytterdörren. Gods tillgripet.  
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FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Dalarövägen (början), Handen den 8/8 kl 13.00 – 16.00. Okänd gärningsman har 
försökt bryta upp balkongdörren till målsägarens lägenhet då denne tog en 
promenad. 
 
INBROTT I VINDSFÖRRÅD 
Vallavägen (början), Handen mellan den 3/8 – 18/8. Okänd gärningsman har 
klippt upp nätet till målsägarens förråd och tillgripit gods. 
 
Vallavägen (början), Handen den 19/8. Okänd gärningsman har klippt upp nätet 
till målsägarens förråd och tagit sig in. Okänt om något stulits.  
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Rudsjöterrassen, Handen mellan den 2/8 kl 16.00 – 3/8 kl 06.30. Inbrott i 
verktygsförråd. Gods tillgripet.  
 
Slätmossen, Handen mellan den 6/8 – 14/8. Okänd har tagit sig in i gemensamt 
förråd, klippt upp nätet till målsägarens förråd och tagit sig in. Inget stulet.   
 
INBROTT I BUTIK 
Markörgatan (början), Handen den 20/8 kl 16.45 – 17.06. Okänd gärningsman 
har tagit sig in i butiken via en nöddörr, tillgripit gods och tagit sig ut genom 
samma dörr. 
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Rudsjöterrassen, Handen mellan den 29/7 kl 16.00 – 1/8 kl 06.30. Okänd 
gärningsman har tagit sig in på byggarbetsplatsen på okänt sätt och därefter 
kapat låset på en förrådsdörr och stulit maskiner. 
 
STÖLD PÅ BYGGARBETSPLATS 
Tuvvägen, Handen mellan den 20/8 kl 14.00 – 22/8 kl 06.45. Okänd 
gärningsman har öppnat staketet, tagit sig in på byggarbetsplatsen och tillgripit 
en maskin. 
 
Nynäsvägen, efter Kvarntorps Allé söderut, Haninge den 28/8 kl 00.59. Okänd 
gärningsman har klippt upp staketet till byggarbetsplatsen och tillgripit gods. 
 
BILBRAND 
Vågens gata, parkering, Brandbergen den 22/8 kl 23.30. Två okända 
gärningsmän satte en bil i brand som blev helt utbränd. Även bilar intill blev 
värmeskadade.  
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Poseidons Gränd, Handen den 28/8 kl 22.45 – 23.00. Okänd gärningsman har 
anlagt brand. Bilen fick stora skador. 
 
MOPEDBRAND 
Parkering i höjd med Norrbyvägen 123, Haninge den 11/8 kl 01.00 -01.18. 
Okänd gärningsman har på okänt sätt satt eld på en moped som blev totalt 
utbrunnen. 
 
VILLABRAND 
Mjölnare Grips väg, Haninge den 26/8 kl 10.10. Villan näst intill totalt förstörd. 
 
SKADEGÖRELSE 
Tyrestavägen, Vendelsö den 8/8. Okänd gärningsman har kört in i en 
belysningsstolpe och sedan avvikit. 
 
Skyttens gata (slutet), Brandbergen den 13/8 kl 05.00. Känd gärningsman 
sparkade sönder en ruta i entrédörren.   
 
Station Handen, Handens Stationsväg den 11/8 kl 07.27. Krossad ruta i 
trapphus. 
 
Poseidons Torg, biblioteket, Handen den 26/8 kl 15.30 – 17.25. Ungdomar har 
orsakat skadegörelse, bland  annat genom att sparka sönder rutan i entrédörren.  
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Svartbäcksskolan, Tyrestavägen, Vendelsö den 20/8 kl 22.30 – 23.00. Flera 
fönster krossade. En sönderslagen dörr till en bod.  
 
Svartbäcksskolan, Tyrestavägen, Vendelsö den 26/8 kl 21.30 – 21.45. Krossade 
fönsterrutor. 
 
Haninge Musikskola, Norra Kronans gata, Brandbergen mellan den 26/8 kl 
20.00 – 29/8 kl 08.00. Fyra krossade fönsterrutor.  
 
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 
Myrmalmsringen, Haninge den 11/8 kl 15.50. Okänd person har på okänt sätt 
anlagt brand i gräs. Räddningstjänsten släckte ett område på 20 x 20 meter. 
Spridningsrisk förelåg. 
 
GROV MISSHANDEL 
Nynäsvägen, OK Q8 Jordbro, Haninge den 22/8 kl 20.00. En målsägare blev 
knivskuren av en okänd gärningsman.  
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RÅN MOT PERSON 
Kolartorps Allé, Handen den 5/8 kl 20.30. När målsägaren cyklade och kom till 
tunneln Nynäsvägen/Kolartorps Allé, blev denne hotad med kniv av 4-5 yngre 
män och lämnade ifrån sig sin cykel. Männen sprang från platsen med 
målsägarens cykel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

SYD 
 
INBROTT I VILLA 
Jägartorpsvägen (början), Västerhaninge mellan den 4/8 kl 20.30 – 5/8 kl 02.20. 
Okänd gärningsman har tagit sig in genom att bryta upp ett fönster. Gods 
tillgripet. 
 
Stationsvägen (början), Västerhaninge den 10/8 kl 10.45 – 11.11. Okänd 
gärningsman har brutit sig in via altandörren. Gods tillgripet. 
 
Ribby Allé (slutet), Västerhaninge den 31/8 kl 00.25 – 00.34. Okända 
gärningsmän har tagit sig in i huset på okänt sätt, tillgripit bilnycklar och 
därefter tillgripit målsägarens bil. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 
Klövervägen (mitten), Västerhaninge den 1/8 kl 19.20 – 19.25. Misstänkt 
gärningsman försökte ta sig in i villan genom att krossa ett fönster, men 
målsägarens grannar avbröt det hela. Misstänkt gärningsman greps senare av 
polis.  
 
Blomsterrundan (början), Västerhaninge mellan den 1/8 kl 19.39 – 6/8 kl 20.00. 
Okänd gärningsman har försökt ta sig in i målsägarens hus via altandörren. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Kullerstensvägen (början), Jordbro den 1/8 kl 18.10 – 18.15. Två okända 
gärningsmän har brutit upp balkongdörren, tagit sig in och tillgripit gods. 
Vittnen hörde glaskross och såg därefter två män springande avlägsna sig 
söderut på Kullerstensvägen. Stor oreda i lägenheten efter gärningsmännen. 
 
Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 21/8 kl 14.00 – 21.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp balkongdörren, samt en dörr inne i lägenheten och 
tillgripit gods. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
Solhemsvägen (början), Västerhaninge mellan den 29/8 kl 23.00 – 30/8 kl 09.15. 
Okänd gärningsman har försökt bereda sig tillträde genom att klippa av ett 
dörrfäste på balkongdörren. 
Ytterligare en boende på Solhemsvägen har haft besök av en okänd person på 
sin altan. 
 
INBROTT I  GARAGE 
Jägartorpsvägen (början), Västerhaninge mellan den 7/8 – 8/8. Okänd 
gärningsman har brutit upp fönstret, tagit sig in och eventuellt tillgripit gods. 
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Videnäsvägen, Årsta Havsbad mellan den 8/8 kl 10.00 – 11/8 kl 08.30. På 
adressen är det en garagelänga där flera målsägare drabbats av inbrott. 
 
Årstanäsvägen (slutet), Dalarö den 15/8 kl 02.00 – 02.18. Okända gärningsmän 
har brutit upp garagedörren, tagit sig in och tillgripit gods. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Ganstavägen (början), Västerhaninge mellan den 2/8 – 5/8. Okänd gärningsman 
har klippt upp låset till målsägarens förråd och stulit gods. Fler boende i området 
har drabbats av stölder. 
 
Berga Skolväg (början), Västerhaninge mellan den 28/8 kl 17.00 – 29/8 kl 
20.30. Okänd gärningsman har brutit sig in i boden genom att avlägsna 
hänglåset och sedan tillgripit vinterdäck.  
 
INBROTT I GÅRDSBYGGNADER 
Almedalsvägen, Dalarö mellan den 11/8 – 12/8. Okänd gärningsman har brutit 
sig in i målsägarens alla byggnader bredvid sommarstugan. Uppklippta lås. 
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Violstigen (början), Västerhaninge mellan den ¼ - 10/8. Okänd gärningsman har 
brutit sönder hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit gods. 
 
Sandstensvägen (början), Jordbro mellan den 2/8 – 23/8. Okänd gärningsman 
har brutit sönder låsbeslagen, tagit sig in och tillgripit gods. 
 
Gränsvägen (början), Västerhaninge mellan den 28/6 – 12/8. Okänd 
gärningsman har brutit  sig in i målsägarens förråd och tillgripit gods. 
Låsblecket bortbrutet. 
 
INBROTT I LADA 
Näsängsvägen, Muskö mellan den 10/8 kl 15.00 – 11/8 kl08.00. Okänd 
gärningsman har klippt sönder låset till dörren och tagit sig in i ladan. Gods 
tillgripet. 
 
Skälåkersvägen (början), Haninge mellan den 27( kl 08.00 – 29/8 kl 12.00. 
Okänd gärningsman har brutit upp en låskonstruktion till en av dörrarna. Okänt 
om något tillgripits. 
 
INBROTT I BYGGCONTAINER 
Skogsråstigen, Årsta Havsbad,  Haninge mellan den 26/8 kl 15.30 – 29/8 kl 
08.00. Okända gärningsmän har kapat av låset till containern, tagit sig in och 
tillgripit gods.  
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STÖLD 
Södertäljevägen (slutet), Västerhaninge mellan den 17/8 kl 17.00 – 20/8 kl 
12.00. Okänd gärningsman har tagit sig in i ett garage och en tillhörande 
förrådsdel och tillgripit gods. 
 
INBROTT I RESTAURANG 
Åbyvägen (början), Västerhaninge den 10/8 kl 01.43. En misstänkt gärningsman 
har tagit sönder ett fönster, tagit sig in och tillgripit kontanter. Misstänkt greps 
av polis. 
 
INBROTT I PIZZERIA 
Klockargatan, Västerhaninge den 14/8 kl 06.10. Okänd gärningsman har krossat 
ett fönster, tagit sig in och tillgripit varor. 
 
BILBRAND 
Jordbro centrum, Hurtigs Torg, parkeringsplats mellan den 15/8 kl 20.00 – 16/8 
kl 02.00.  
 
Moränvägen, Jordbro den 29/8 kl 20.14. Okänd gärningsman har uppsåtligen 
tänt eld på en bil som blivit totalt utbrunnen. En bil intill har fått skador av 
värmestrålning. 
 
Rörvägen, Jordbro industriområde, Haninge den 30/8 kl 22.05. Okänd 
gärningsman har anlagt brand i en personbil där baksätet brunnit. 
 
MOPEDBRAND 
Dahliavägen, Västerhaninge den 28/8 kl 18.28. Okänd gärningsman har tänt eld 
på okänd moped inne i skogen. Räddningstjänsten släckte. 
  
SKADEGÖRELSE 
Tungelstavägen (slutet), Tungelsta den 11/8 kl 22.30. Sönderkastad glasruta på 
ett bostadshus. 
 
Kyrkvägen, systembolaget, Västerhaninge den 18/8 kl 15.30 – 17.00. Okänd 
man sparkade sönder entrédörrarna till systembolaget. 
 
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 10/8 kl 04.53. Krossad ruta. 
 
Ringvägen, i höjd med nr 18, skogsdunge, Västerhaninge den 23/8 kl 16.50. 
Okända gärningsmän har brutit sönder träd på kommunal mark. 
 
Station Jordbro, Södra Jordbrovägen den 20/8 kl 12.36. Krossad ruta. 
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RÅN I BUTIK SAMT FÖRSÖK TILL RÅN I BUTIK 
Västerhaninge centrum, Kyrkvägen den 10/8 kl 11.32 – 11.37. Misstänkt 
gärningsman har i en butik, genom hot, tilltvingat sig kontanter. Samme 
gärningsman har i en annan närliggande butik, försökt genom hot att tilltvinga 
sig kontanter. Gärningsmannen blev gripen.   
 
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET 
Sommarbo, Jordbro den 8/8 kl 14.00 – 14.10. Okända gärningsmän har tänt eld 
på en gräsmatta. Vittne såg ungdomar springa från platsen. Räddningstjänsten 
släckte cirka en kvadratmeter stort område med gräs som pyrde.  
 
Masugnsvägen, Muskö den 17/8 kl 09.05 – 11.00. Okänd individ har ovarsamt 
hällt ut aska som troligen orsakat brand i skogsmarksterräng. Räddningstjänsten 
släckte. 
 
MISSHANDEL 
Moränvägen, i höjd med nr 106, den 6/8 kl 02.45. Två okända gärningsmän 
tillfogade målsägaren smärta och skador då denne var på väg gående hem till 
bostaden.  
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BÅTSAMVERKAN 
 
STÖLD AV BÅT 
Badhusviken, Gålö, Haninge mellan den 13/8 – 22/8. Okänd gärningsman har 
tillgripit målsägarens båt som var förtöjd i en skyddad inhägnad. En eka fanns 
på platsen och kan ha använts av gärningsmannen sjövägen. 
 
STÖLD AV BÅTTRAILER 
Smådalarövägen, båtplats nära bron, Dalarö mellan den 1/8 – 25/8. Okänd 
gärningsman har stulit målsägarens trailer som var fäst med kätting runt ett träd. 
 
STÖLD AV BÅTMOTOR 
Björnövägen, Haninge mellan den 11/7 – 17/7. Målsägarens båtmotor var 
fastlåst med en vajer som blivit avklippt. Två målsägare till har fått sina 
båtmotorer stulna från samma brygga. En målsägare såg en skåpbil i området 
före händelsen.  
 
Söderhagsudden, båtbrygga, Haninge mellan den 13/7 – 25/7. Flera båtägare har 
fått sina båtmotorer  stulna. 
 
Hyttan, Muskö mellan den 29/8 – 30/8. Okänd gärningsman har tillgripit 
målsägarens båtmotor från båten som låg förtöjd i en hamn. En annan båtägare 
hade observerat att bommen ej låg rätt. 
 
STÖLD UR/FRÅN BÅT 
Karlslunds Marina, Dalarövägen, Haninge mellan den 8/6 – 13/8 kl 10.00. 
Okänd gärningsman har varit inne i målsägarens båt och tillgripit gods.  
 
Badhusvikens båtklubb, Finkaruddsvägen, Haninge mellan den 30/7 kl 15.00 – 
7/8 kl 11.00. Okänd gärningsman har tillgripit gods ur målsägarens båt som är 
förtöjd bakom låst bom.  
 
ANTRÄFFAD BÅT 
Schweizerdalen, Dalarö den 2/8 kl 14.15. Segelbåt, 6-7 meter lång, målad i 
”graffiti-stil”. 
 
Aspön, Dalarö den 11/8 kl 12.00. Upphittad roddbåt av aluminium. 
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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. 
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 VÅREN 2016 ÄR AVSLUTADE. 
 
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26  
 
FORDONSBROTT 
Stöld av bil ,1/8-31/8 2016, 13 st. jmf med 2015, 10 st. 
Försök till stöld, 1/8-31/8 2016, 2 st, jmf med 2015, 2 st. 
Skadegörelse på bil, 1/8-31/8 2016, 23 st, jmf med 2015, 25 st. 
Inbrott i bil, 1/8-31/8 2016, 46 st, jmf med 2015, 46 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


