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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 
 
GÄLLER PERIODEN 200408 - 200525 
 
Under perioden har 3 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och 
motsvarande siffra under samma period 2019 var 20. 
 
3 inbrott/försök i villa/radhus. 
 
BOSTADSINBROTT 
 
VÄSTERHANINGE 
Inbrott i villa, 200412 – 200413. Baljegränd. Okänd person har varit inne 
i huset. Inga synliga skador. 
 
Försök till inbrott i lägenhet, 200517 – 200525. Mejramgränd. 
Brytskador på altandörren 
 
TUNGELSTA 
Försök till inbrott i villa, 200505 – 200508. Lavevägen.  Brytmärken på 
ytterdörren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÅTRELATERADE BROTT 
Försök till stöld, allmänfarlig vårdslöshet, 200408, Vadviken, Dalarö. 
Vittnen observerar hur en vit skåpbil parkerar vid båtarna. Efter en stund 
lämnar den platsen och man ser då att det brinner vid båtarna. Vittnena 
släckermed hjälp av en vattenslang branden. 
Uppskuret kapell på en av båtarna och 3 båtar har brandskador. 
 
Inbrott/stöld ur båt, 200428 – 200429. Finkaruddsvägen, Gålö. 
Okänd gärningsman har brutit upp låset till ruffen och därefter tillgripit 
saker. 
 
Stöld av båt, båtmotor och båttrailer, Kyrkbacken, Muskö, 200510 – 
200511. 
 
Stöld av roddbåt, 200509, Petuniavägen, Vendelsö. 
Målsägande uppger att båten blev stulen från samfällighetens brygga i 
Drevviken. 
 
Stöld av båt och båttrailer, 200403, Nordenskiölds väg, Vega 
 
Stöld av båtmotor, 200512 - 200516, Frönäs 
husvagnsuppställningsplats, Frönäs, Gålö. 
 
INBROTT I FRITIDSHUS 
Ösbybro väg, Österhaninge, 200408 – 200409. Huset är under 
renovering. 
 
Gymnosvägen, Norbby, 200410 – 200412. Sönderslagna 
fönster och uppbruten dörr. 
 
Gammelgårdsvägen, Norrby, 200411 – 200502. Okänd gm har 
krossat ett fönster och därefter tagit sig i huset. 
 



                              
SORUNDA 
 
BOSTADSINBROTT 
Inga bostadsinbrott anmälda 
 
BÅTRELATERADE BROTT 
Rangsta båtklubb. Inbrott och stöld ur båten under 
vinterförvaringen. 200101 – 200401. 
 
Rangsta Brygga. Tillgrepp av båt och båtmotor. 200517 – 
200520. Okänd gm har klippt ankarkättingen och fört bort båten 
från ankringsplatsen. En annan båtklubbsmedlem anträffar båten. 
Motor och batteri är stulna. 
 
INBROTT I FRITDSHUS 
Norr Enby, Sorunda, 200413 – 200510.  Okänd gm ha tagit sig in genom 
att trycka in sovrumsfönstret så att metallhakarna gått av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖVRIGT 
Som ni ser så är det ett kort Nyhetsbrev med få brott och det har ju med 
stor sannolikhet sina orsaker i den pågående Coronapandemin. 
Folk är hemma mer och det har ju naturligitvis en stor påverkan på att 
antalet bostadsinbrott har minskat så mycket. 
 
I övrigt ser vi väl i nuläget inga andra trender/siffror på att andra brott har 
ökat på grund av Corona. 
 
Vi har dock den senaste tiden fått in tips om att engelsktalande hantverkare 
har börjat besöka adresser i Haninge och då försöka sälja sina tjänster. 
Senast i dag kom det information om att ett större antal husvagnar/bilar står 
uppställda vid Flottsbro camping och som då kan härledas till 
problematiken. 
 
Det är därför återigen viktigt att påminna om att vara observanta och på sin 
vakt om ni får besök av personer som försöker olika tjänster. 
   
Lars 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   


