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Lokalpolisområde 
Haninge/Nynäshamn 
 
 

 
 
NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 
JANUARI MÅNAD 2015  
 
   
NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 
Mårdvägen (mitten), Handen den 7/1 kl 09.45 – 16.00. Okända gärningsmän har 
brutit upp ytterdörren. Gods tillgripet.  
 
Kartvägen (början), Vendelsö den 9/1 kl 18.00 – 18.30. Vaktbolag konstaterade 
inbrott i huset genom att ett fönster på baksidan var uppbrutet samt att det var 
oreda i ett av rummen. Okänt vad som tillgripits. 
 
Torgöts väg (början), Haninge den 13/1 kl 08.20 – 21.09. Okänd gärningsman 
har tagit sig in i målsägarens villa genom att flytta ur en fönsterkassett i 
sovrummet. Fotspår ledde ut till Torfastleden. Gods tillgripet. 
 
Kjellmans väg (början), Vega den 15/1 kl 18.15 – 19.10. När målsägaren åkte 
för att handla, tog sig okänd gärningsman in i huset genom att krossa ett fönster i 
köket. Gods tillgripet. Spår finns.   
 
Mårdvägen (slutet), Handen mellan den 21/1 kl 08.00 – 22/1 kl 18.15. Okänd 
gärningsman har brutit upp ett köksfönster, tagit sig in och tillgripit gods. Stor 
oreda efter gärningsmannens framfart. 
 
INBROTT I HUS UNDER UPPBYGGNAD 
Grindstuvägen (början), Vendelsö mellan den 9/1 kl 14.20 – 11/1 kl 17.30. 
Okänd gärningsman har krossat en ruta, tagit sig in och tillgripit gods. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 
Djurgårdsvägen (slutet), Vendelsö den 31/1 kl 05.15 – 07.20. En eller flera 
gärningsmän har försökt bryta upp altandörren på baksidan. 
   
INBROTT I LÄGENHET 
Parkvägen (början), Handen den 7/1 kl 11.00 – 17.00. Altandörr öppen, samt ett 
köksfönster, stor oreda efter gärningsmannens framfart. Okänt vad som 
tillgripits. 
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Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 15/1 kl 13.15 – 17.00. Okända 
gärningsmän har brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods. Lådor 
utdragna och stökigt i bostaden efter gärningsmännens framfart.   
 
Söderbytorpsgatan (början), Vendelsö den 20/1 kl 15.15 – 15.20. Okända 
gärningsmän har brutit upp ytterdörren, stökat till i bostaden och tillgripit gods. 
 
Vattumannens gata (början), Brandbergen den 26/1 kl 20.00 – 20.30. Okänd 
gärningsman har brutit upp lägenhetsdörren och tillgripit gods. 
 
Lejonets gata (slutet), Brandbergen den 28/1 kl 08.00 – 23.30. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i lägenheten genom att bryta sönder låset till 
glasverandan samt balkongdörren. Gods tillgripet. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 
                     
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Vågens gata (slutet), Brandbergen mellan den 30/12 – 3/1 kl 17.00. Okänd 
gärningsman har brutit upp hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit gods. 
 
Tvillingarnas gata (mitten), Brandbergen mellan den 28/12 kl 10.00 -17/1 kl 
15.00. Okänd har brutit sig in och tillgripit gods.  
 
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 9/1. Okänd gärningsman har klippt 
sönder ett vajerlås, tagit sig in och tillgripit gods. 
 
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen mellan den 23/1 – 27/1. Okänd 
gärningsman har brutit upp hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit gods. 
 
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen mellan den 24/1 – 31/1kl 13.45. 
Bortbrutet hänglås, gods tillgripet. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Slingervägen (början), Vendelsö mellan den 23/12 – 5/1. Inbrott i förråd där 
gärningsmannen klippt upp låset till dörren. Gods tillgripet. 
 
STÖLD UR GARAGE 
Vendelsövägen, Vendelsö mellan den 22/12 kl 13.00 – 9/1 kl 21.00. 
Sommardäck med fälgar stulna ur ett flerbilsgarage.  
 
Vädurens gata (början), Brandbergen mellan den 5/1 – 16/1 kl 18.15. Okänd har 
avlägsnat hänglåset till burgaraget och stulit vinterdäck. 
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INBROTT I LAGER/MASKINHALL 
Tyresta by, Vendelsö mellan den 16/1 kl 15.00 – 20/1 kl09.00. Okända 
gärningsmän har brutit upp ett hål i en vägg och tillgripit gods. 
 
SKADEGÖRELSE 
Hagtornsvägen (början), Vendelsö den 1/1 kl 01.20 – 01.35. Raket i en brevlåda 
som blev förstörd. 
 
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen den 1/1 kl 00.35 .00.50. Krossad ruta i 
entrédörren. Vittne såg ungdomar i samband med händelsen. 
 
Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen den 7/1 kl 20.40 – 20.45. Okända 
gärningsmän tände en fyrverkeripjäs i trapphuset med rökutveckling och 
sotskador på väggarna som följd.   
 
Sturebergsvägen (början), Vendelsö den 17/1 kl 04.35. Krosskador på 
ytterdörren i portuppgången. 
 
Station Handen, Handens Stationsväg, Handen den 22/1 kl 12.30. Krossad ruta i 
en dörr. 
 
Klenavägen (början), Vendelsö den 24/1 kl 02.30. Okänd gärningsman slog 
sönder glaset i entréporten, samt slog sönder flera dörrar. 
 
SKADEGÖRELSE SKOLA 
Föräldrakooperativet Mullebo, Kardborrevägen, Vendelsö mellan den 23/12 – 
7/1 kl 07.30. Okänd gärningsman har eldat på skolgården. Träbänkar, samt en 
tältkåta förstörda.  
 
INBROTT PÅ BYGGARBETSPLATS 
Kaptensvägen, Lyckebyskolan, Vendelsö mellan den 2/1 kl 16.00 – 5/1 kl 07.00. 
Okänd gärningsman har på okänt sätt tagit sig in på byggarbetsplatsen och 
tillgripit gods. 
 
BRAND I CONTAINER 
Kulfångsgatan, återvinningsplats, Vendelsö den 14/1 kl 15.10 – 15.20. Okänd 
gärningsman har anlagt brand med skador på containern som följd. 
 
BILBRAND 
Skyttens gata, parkering, Brandbergen den 1/1 kl 01.00 – 01.15. Okänd 
gärningsman har tänt eld på en personbil. 
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ÅLDRINGSBROTT 
Midgårdsvägen (början), Handen den 5/1 kl 16.45 – 17.10. En okänd man ringde 
på dörren hos målsägaren född -24 och påstod sig vara från fastighetsbolaget 
och skulle kontrollera elementen. Målsägaren blev misstänksam och lämnade 
inte mannen ur sikte. Denne avlägsnade sig då han förstod att målsägaren inte 
skulle lämna honom ensam. Fastighetsbolaget hade inte skickat någon på detta 
uppdrag.  
 
RÅN MOT PERSON 
Midgårdsvägen (början), Handen den 28/1 kl 23.10 – 23.15. Målsägaren 
konfronterades bakifrån med en okänd gärningsman som slet av honom hans 
halskedja. Målsägaren blev även slagen i ansiktet. Gärningsmannen försvann 
springande i riktning mot Eskilsvägen. 
 
Handenterminalen, Handen den 30/1 kl 13.00 – 13.10. Efter ett besök på 
banken, blev målsägaren hotad till livet av två gärningsmän, vilka hade följt 
efter honom hundratals meter. Målsägaren lämnade ifrån sig värdeföremål. 
 
GROVT RÅN I BUTIK 
Poseidons Torg, Touiminis Godis, Handen den 19/1 kl 12.28. Okänd 
gärningsman har genom hot med vapen tilltvingat sig kontanter. 
Gärningsmannen försvann springande över torget och sedan vänster in bakom 
biblioteket. 
 
Vallavägen, Valla Livs, Handen den 26/1 kl 18.35 – 18.53. Okänd gärningsman 
har genom hot mot målsägaren, med ett pistolliknande föremål, tagit kontanter 
samt annat gods.  
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SYD 
 
INBROTT I VILLA/RADHUS 
Sommarbo (slutet), Jordbro den 16/1 kl 17.30 – 18.30. Okänd gärningsman har 
brutit upp dörren på framsidan och tillgripit gods. Grannen observerade att 
dörren var uppbruten. 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 
Lidavägen (början), Tungelsta den 17/1 kl 02.30 – 02.35. Okänd gärningsman 
försökte öppna ytterdörren i målsägarens villa med en nyckel, men lyckades inte 
och försvann strax därpå. 
 
INBROTT I LÄGENHET 
Södra Jordbrovägen (mitten), Jordbro den 14/1 kl 14.50 – 15.12. Två okända 
gärningsmän bröt upp dörren till lägenheten. Målsägaren var hemma och 
vaknade av ljud. Gärningsmännen blev upptäckta och försvann springande från 
platsen. 
 
Blockstensvägen (slutet), Jordbro den 17/1 kl 17.15 . 22.00. Okänd gärningsman 
har tagit sig in i målsägarens lägenhet genom att krossa fönstret på altandörren 
och öppnat med handtaget från insidan. Gärningsmannen har rört sig i hela 
lägenheten. Gods tillgripet. 
 
Tungelstavägen (början), Västerhaninge mellan den 20/1 – 22/1 kl 1600. En 
eller flera gärningsmän har brutit upp balkongdörren, tagit sig in och tillgripit 
gods. 
 
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 
Ringvägen (mitten), Västerhaninge den 16/1. Okänd gärningsman har klippt 
sönder hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit gods. 
 
Bokstigen (början), Västerhaninge mellan den 19/1 – 20/1 kl 14.00. Flera förråd 
uppbrutna. Gods tillgripet. 
 
INBROTT I FÖRRÅD 
Kvastgränd (början), Västerhaninge mellan den 18/12 – 25/1. Stöld av 
sommardäck, samt annat gods. 
 
INBROTT I AFFÄR 
Dalarövägen, Gålö Lanthandel, Dalarö den 1/1 kl 21.52. Okända gärningsmän 
tog sig in via en dörr på baksidan av affären och även Gålögrillen tog dessa 
gärningsmän sig in i och tillgrep gods. Gärningsmännen greps av polis.   
 



 6 
Herrviksvägen, Sandells snabbköp, Muskö mellan den 20/1 kl 12.00 – 21/1 kl 
06.00. Okänd gärningsman har krossat en ruta i dörren, tagit sig in och tillgripit 
gods.  
 
FÖRSÖK TILL INBROTT/INBROTT I BUTIKER 
Åbyplan, Västerhaninge mellan den 24/1 kl 16.00 – 25/1 kl 15.00. 
 
SKADEGÖRELSE 
Gålö Havsbad, campingplatsen, Skälåkersvägen, Haninge mellan den 1/1 kl 
00.00 – 7/1 kl 08.00. Krossad fönsterruta, någon har tydligen övernattat. 
 
Station Krigslida, Skogsvägen, Tungelsta den 3/1 kl 12.45. Sönderslagna 
lampor. 
 
Odinsvägen, Dalarö mellan den 8/1 – 10/1. Okända gärningsmän har gnuggat 
bort målsägarens namn på dennes brevlåda, samt kastat runt trädgårdsmöbler. 
 
Ringvägen, Restaurang Laguna, Västerhaninge den 14/1 kl 02.50. Krossad ruta. 
 
Station Västerhaninge, Centrumvägen, Västerhaninge den 22/1 kl 09.11. Okänd 
gärningsman har krossat en ruta i väntsalen vid spår 3. 
 
Södra Jordbrovägen (början), Jordbro den 29/1  
kl 07.00 – 09.00. Sönderslaget staket. 
 
Blockstensvägen (slutet),  Jordbro den 31/1 kl 21.00 – 21.15. Fönsterruta 
krossad i trappuppgången. Misstänkt gripen. 
 
BILBRAND 
Hanvedens IP, Nynäsvägen, Västerhaninge den 3/1 kl 01.30 – 01.55. Okänd 
gärningsman har anlagt brand i en personbil som blev totalt utbrunnen. 
 
Dåntorpsvägen, Jordbro industriområde, Haninge den 11/1 kl 00.44. Okänd 
gärningsman tände eld på en personbil, ej spridningsrisk. Bilen utbrunnen. 
 
Gullringsvägen/Södra Jordbrovägen, Haninge den 12/1 kl 04.00 -04.25. Okänd 
gärningsman har på okänt sätt satt eld på ett fordon. Bilen utbrunnen. 
 
MISSHANDEL 
Åbyvägen, i parken, Västerhaninge den 3/1 kl 06.40 – 07.10. Tre okända 
gärningsmän följde efter målsägaren från pendeltåget och attackerade honom 
med sparkar och slag. 
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RÅN MOT PERSON 
Jordbro station, utanför Pressbyrån, Jordbro den 9/1 kl 21.55 – 22.05. Rån 
genom att gärningsmannen med våld tilltvingat sig gods från målsägaren. 
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BÅTSAMVERKAN 
 

STÖLD AV BÅTMOTOR 
Dalarö Varvsväg (början), marina, Dalarö mellan den 28/1 kl 22.00 – 29/1 kl 
09.00. Stöld av utombordsmotorer, samt reglage till båtmotorer, även nedrivning 
av täckningar.    
 
STÖLD FRÅN BÅT 
Stöld från båtmotor: Morarnas Båtklubb, Skälåkersvägen, Haninge mellan den 
18/10 kl 14.00 – 19/1 kl 19.00. Båten låg på uppläggningsplats över vintern. En 
granne upptäckte stölden. 
 
Dalarövägen, Karlslunds Marina, Dalarö mellan den 11/12 – 4/1. Okänd 
gärningsman har tagit sig in under kapellet på målsägarens segelbåt och brutit 
upp luckan till båtens förvaringsutrymme. Gods tillgripet. 
 
Släntvägen (början), Muskö mellan den 15/11 kl 12.00 – 11/1 kl 12.30. 
Växelhuset från målsägarens båtmotor har blivit stulet. Båten är upplagd för 
vintern på målsägarens fritidstomt.   
 
Askviksvägen, Gålö, Askvik mellan den 21/12 kl 14.00 – 25/1 kl 13.30. Stöld av 
drev. 
 
Sandsvägen, Muskö mellan den 27/12 kl 13.00 – 19/1 kl 13.40. Växelhus och 
motorhuv är stulna från båten som är upplagd på målsägarens fritidstomt. 
 
Stranden (början), Dalarö mellan den 18/1 – 29/1 kl 09.00. Okänd gärningsman 
har tagit ett växelhus från en båtmotor. Båten stod på trailer på privat tomt. 
 
ANTRÄFFAD BÅT 
Vadviken, Smådalarövägen, Dalarö den 27/12. Större träbåt av storlek 8x 2,50 
m. 
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AKTUELLT 
 
Nu finns både information och filmer om Grannsamverkan på 
Stöldskyddsföreningens hemsida. Både läsvärt och sevärt! 
 
Nu har Grannstödsbilen fått en egen hemsida. Adressen är 
www.grannstodhaninge.se   På hemsidan finns även en länk till polisens 
facebooksida, polisen.haninge.facebook   
 
 
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.  
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FÅR JAG ELDA ?  
ELDNINGSVECKOR UNDER VÅREN 2015: VECKA  15 OCH 16 MED 
TILLHÖRANDE VECKOSLUT 
UTANFÖR DETALJPLANELAGT OMRÅDE FINNS ÄVEN ANDRA 
TIDER FÖR ELDNING, RING OCH INFORMERA DIG.  
* 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 ,1/1- 31/1 2015, 20 st. jmf med 2014, 9 st. 
Försök till stöld, 1/1-31/1 2015, 3 st, jmf med 2014, 2 st. 
Skadegörelse på bil, 1/1-31/1 2015, 20 st, jmf med 2014, 19 st. 
Inbrott i bil, 1/1-31/1 2015, 45 st, jmf med 2014, 19 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 
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. 
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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 VÅREN 2015 
Syd    
Kl 18.00 måndag den 12 januari, 2 
februari, 2 mars, 13 april, 4 maj och 1 
juni. 
 
Jordbro  
Kl 16.30 måndag den 12 januari, 2 
februari, 2 mars, 13 april, 4 maj och 1 
juni. 
  
Nord 
Kl 18.00 tisdag den 13januari, 3februari, 
3 mars, 14 april, 5 maj och 2 juni. 
 


