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Lokalpolisområde 

Haninge/Nynäshamn 

 

 

 

 

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE 

NOVEMBER MÅNAD 2015 

 

NORD 
INBROTT I VILLA/ RADHUS 

Annebergsvägen (början), Vendelsö den 26/11 kl 16.30 -16.35. Okänd 

gärningsman har tagit sig in genom ett fönster på baksidan, uppbrutet troligen 

med skruvmejsel. Gods tillgripet. 

 

Stora Hundens gata (slutet), Brandbergen den 30/11 kl 05.55 . 18.30. Okänd 

gärningsman har brutit upp altandörren i köket, tagit sig in och tillgripit gods. 

Lådor utdragna, föremål flyttade. 

 

Vallavägen (slutet), Handen den 30/11 kl 16.30 – 18.30. Okänd gärningsman har 

tagit sig in i radhuset via ett fönster på baksidan och tillgripit gods. Målsägaren 

var hemma och låg och sov på övervåningen. 

 

INBROTT I LÄGENHET 

Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 19/11 kl 13.20 – 15.00. Okänd 

gärningsman har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods. Lådor utdragna, 

kläder utrivna ur garderoben. 

 

Vågens gata (slutet), Brandbergen den 24/11 kl 13.30 – 14.45. Okänd 

gärningsman har brutit upp ytterdörren och tillgripit gods ur målsägarens 

sovrum. 

 

Kulfångsgatan (början), Vendelsö den 29/11 kl 16.00 – 23.00. Okänd 

gärningsman har brutit upp altandörren, tagit sig in och tillgripit gods. Möbler 

omkullvälta, kläder slängda på golvet. 

 

FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET 

Utgårdsvägen (början), Handen den 13/11 kl 04.20. Okänd gärningsman har 

försökt bryta upp målsägarens lägenhetsdörr. Brytmärken på dörren.  
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STÖLD UR GARAGE 

Lilla Hundens gata (slutet), Brandbergen mellan den 15/8 – 9/11. Okänd 

gärningsman har tagit sig in i målsägarens garage i garagelänga och stulit 

vinterdäck. 

 

Järnåldersringen (slutet), garagelänga, Haninge den 8/11. Okänd gärningsman 

har stulit målsägarens vinterdäck. 

 

INBROTT I GARAGE 

Träffgatan (början), garagelänga, Handen mellan den 28/10 – 18/11. Okänd 

gärningsman har tagit sig in och tillgripit två uppsättningar däck. 

 

INBROTT I FÖRRÅD 

Tuvvägen (början), Handen mellan den 18/11 kl 15.00 – 19/11 kl 08.30. Okänd 

gärningsman har brutit upp förrådet i trapphuset och tillgripit gods. Godset 

senare återfunnet utomhus. 

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen mellan den 9/11 – 30/11. Okänd 

gärningsman har klippt upp låset till målsägarens förråd och tillgripit gods. Även 

andra boende har drabbats.  

 

Sågenvägen (början), Vendelsö mellan den 14/11 – 18/11. Okänd gärningsman 

har brutit sönder träramen på målsägarens förråd, tagit sig in och tillgripit gods. 

 

Vallavägen (slutet), Handen mellan den 25/11 kl 19.30 – 28/11 kl 13.00. Okänd 

gärningsman har avlägsnat hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit gods. 

 

Eskilsvägen (mitten), Handen den 21/11. Okänd gärningsman har brutit upp 

hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit gods.  

 

Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen mellan den 24/11 – 25/11 kl 13.00. 

Okänd gärningsman har klippt sönder hänglåset, stulit gods ur kartonger och 

sedan ställt tillbaka de tomma kartongerna. 

 

SKADEGÖRELSE SKOLA 

Lyckebyskolan, Kaptensvägen, Vendelsö den 28/11 kl 17.05 – 17.30. Ungdomar 

krossade att fönster. 

 

GROV MORDBRAND 

Poseidons Torg, restaurang, Handen den 22/11 kl 00.41. Okänd gärningsman har 

anlagt brand genom att kasta in ett brinnande föremål i restaurangen. Vittnen 

finns. 
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BILBRAND 

Vågens gata, Brandbergen den 3/11 kl 22.00 – 23.50. En totalt utbränd bil på en 

parkeringsplats.  

 

Vendelsömalmsvägen (slutet), parkeringsplats, Vendelsö den 7/11 kl 01.18. 

Okända gärningsmän har genom brand och yttre åverkan eldat upp tre bilar. 

 

Norra Kronans gata, vid konstgräsplanen, Brandbergen den 7/11 kl 02.00 – 

02.25. Okänd gärningsman har på okänt sätt tänt eld på en personbil. 

 

Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 9/11,kl 03.00 – 03.30. Okänd 

gärningsman har på okänt sätt tänt eld på en personbil. En personbil parkerad 

intill fick även den skador.   

 

Busshållplats Kulfångsgatan, Vendelsövägen, p-plats Vendelsö mellan den 

20/10 – 9/11. Okänd gärningsman har på okänt sätt brandskadat målsägarens bil 

 

Norra Kronans gata, Brandbergen mellan den 5/11 – 6/11. Okänd gärningsman 

har tänt eld på målsägarens bil som blev totalt utbränd. 

 

Vendelsömalmsvägen, p-plats vid minigolfbanan, Brandbergen den 14/11 kl 

00.57. Okänd gärningsman har orsakat brand i flera bilar som blev totalt 

utbrända.  

 

Skorpionens gata, Brandbergen den 29/11 kl 22.30 – 22.37. Okänd gärningsman 

har tänt eld på en personbil som blev totalt utbränd. Två fordon bredvid blev 

skadade. Räddningstjänsten släckte. 

 

SKADEGÖRELSE 

Daggkåpevägen (början) Vendelsö mellan den 31/10 kl20.00 – 1/11 kl 12.00. 

Okänd gärningsman har kastat ägg på målsägarens husfasad med skador som 

följd. 

 

Skansvägen (början), Vendelsö den 1/11 kl 15.00 – 15.05. Ungdomar sparkade 

sönder pumpor som de tagit ur målsägarens trädgård. 

 

Ramsdalsvägen (början), Vendelsö mellan den 13/11 kl 20.00 – 14/11 kl 01.00. 

Okänd gärningsman har kört ner delar av målsägarens staket. Inga iakttagelser i 

samband med händelsen. 

 

Station Handen, Handens Stationsväg den 15/11 kl 13.31. Glaskross på 

vindskydd. 

 



 4 

Järnåldersringen, samfällighet, Haninge den 19/11 kl 17.30 – 19.30. Okänd 

gärningsman har eldat i ett förråd och orsakat skador i målsägarens fastighet, 

som ligger i anslutning till förrådet. 

 

Tuvvägen, HSB, Handen den 19/11 kl 04.19 – 04.29. Okänd gärningsman har 

brutit på ett antal elskåp i portarna tillhörande föreningen.  

 

FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL 

Norra Kronans gata (slutet), Brandbergen den 4/11 kl 17.41 – 17.44. Okänd 

person kastade stenar mot poliser som var på tjänsteuppdrag på platsen. 

 

Lejonets gata (mitten), Brandbergen den 20/11 kl 22.40. Okänd gärningsman har 

beskjutit en målsägare med grön laser när denne framförde sitt fordon. 

Laserljuset kom från en lägenhet. 

 

 

SYD 
 
INBROTT I VILLA 

Södertäljevägen (mitten), Tungelsta den 9/11 kl 15.00 – 17.00. Okänd 

gärningsman har tagit sig in i villan genom att bryta upp målsägarens 

sovrumsfönster och tillgripit gods. 

 

Villavägen (början), Västerhaninge mellan den 8/11 kl 17.00 – 10/11 kl 15.30. 

Okända gärningsmän har tagit sig in i målsägarens villa genom att lyfta bort en 

fönsterruta på baksidan av huset och använt trädgårdsmöbler att klättra på. Gods 

tillgripet.  

 

Stenkullavägen, Ösmo mellan den 15/11 kl 16.00 – 17/11 kl 11.30. Okänd 

gärningsman har troligen tagit sig in genom en olåst balkongdörr och tillgripit 

gods. Skåp och lådor öppnade. 

 

Nordanvägen (början), Västerhaninge den 20/11 kl 14.00 – 17.00. Okänd 

gärningsman har krossat fönster i altandörren, tagit sig in och tillgripit gods. 

Enkelvägen (början), Tungelsta den 23/11 kl 10.00 – 18.00. Okänd gärningsman 

har krossat ett fönster på altanen, tagit sig in och eventuellt tillgripit gods. 

 

Blidvägen (början), Tungelsta den 23/11 kl 18.48 – 18.52. Okänd gärningsman 

har lyft ur ett fönster på baksidan, tagit sig in och tillgripit gods. Lådor utdragna 

ur möbler.   

 

Sturevägen (början), Västerhaninge den 23/11 kl 15.00 – 16.45. Målsägaren var 

borta en kort stund och när hon återvände hem märkte hon att altandörren och 

fönstret bredvid stod öppna. Okänt om något tillgripits.   
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Parkvägen (början), Västerhaninge mellan den 23/11 kl 16.00 – 25/11 kl 09.00. 

Okänd gärningsman har berett sig tillträde till huset genom att bryta upp ett 

fönster på ena gaveln. Hela huset genomsökt av gärningsmannen. 

 

Skuggstigen (början), Västerhaninge den 30/11 kl 08.30 – 08.40. Okänd 

gärningsman har på okänt sätt tagit sig in i målsägarens hus. Okänt om något 

stulits. 

 

INBROTT I LÄGENHET 

Södra Jordbrovägen (slutet), Jordbro den 10/11 kl 17.30 – 19.00. Okända 

gärningsmän har brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods. 

Målsägarna var endast ute för att handla ett par timmar.  

 

Moränvägen (slutet), Jordbro den 17/11 kl 06.40 – 19.00. Okända gärningsmän 

har brutit upp köksfönstret, tagit sig in, rört omkring och tillgripit gods. 

Lägenheten är belägen på bottenvåningen. 

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

Sportstugevägen (början), Tungelsta mellan den 7/11 kl 20.00 – 11/11 kl 14.30. 

Okänd gärningsman har skurit ut en bit fönsterglas ur ett fönster på ena gaveln 

och därefter stuckit in handen genom hålet och öppnat fönstret från insidan. 

Gods tillgripet. Gärningsmannen har lämnat huset via ytterdörren. Skåp och 

lådor öppnade. 

 

INBROTT I FÖRRÅD 

Oxnövägen (slutet), Haninge mellan den 25/10 kl 10.00 – 5/11 kl 15.30. Okänd 

gärningsman har kapat hänglåset till målsägarens förråd och tillgripit en stor 

mängd gods. 

 

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD 

Telegrafberget, Dalarö mellan den 19/11 kl 16.00 – 23/11 kl 11.40. En 

gärningsman har brutit upp dörren till målsägarens förråd och tillgripit gods. 

 

Ekstigen (början), Västerhaninge den 23/11. Låset sönderbrutet. Gods eventuellt 

tillgripet. 

 

INBROTT I BUTIK 

Tungelsta, Coop Konsum, mellan den 28/11 kl 21.15 – 29/11 kl 06.50. Okända 

gärningsmän har krossat rutan till butiken, tagit sig in och eventuellt tillgripit 

gods.   
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SKADEGÖRELSE SKOLA 

Ribbybergsskolan, Floraplan, Västerhaninge mellan den 19/11 kl 16.00 – 20/11 

kl 02.10. Fyra krossade fönster. 

 

Tungelsta skola, Tungelstavägen den 28/11 kl 23.00. Krossad ruta. 

 

SKADEGÖRELSE 

Hållplats Tungelsta Skola, Tungelsta den 16/11 kl 21.55. Krossad ruta i busskur. 

 

Station Västerhaninge, Centrumvägen den 13/11 kl 05.11. Glaskross. 

 

Centrumvägen, Västerhaninge mellan den 1/10 – 17/11. Okänd gärningsman har 

målat utemöblerna utanför bageriet. 

 

Tungelstavägen/Hammarbergsvägen, Tungelsta mellan den 16/11 kl 10.00 – 

17/11 kl 10.00. Söndersprängd brevlåda. 

BILBRAND 

Rådjursvägen, p-plats, Västerhaninge den 11/11 kl 00.55. Okänd gärningsman 

anlade brand i en bil och branden spred sig till flera bilar. Räddningstjänsten 

släckte. Kraftiga brandskador. 

 

FÖRSÖK TILL MORD/DRÅP 

Moränvägen, Jordbro den 17/11 kl 21.02. En målsägare blev attackerad av ett 

flertal okända gärningsmän med grova skador som följd. Målsägaren fördes till 

sjukhus med ambulans.  

 

FÖRSÖK TILL DRÅP 

Hurtigs Torg, Jordbro, utanför restaurang Tjili den 21/11 kl 23.45. Knivbråk 

mellan olika gäng. Två målsägare förda till sjukhus med ambulans. 

 

FÖRSÖK TILL RÅN MOT PERSON 

Centrumvägen, Station Västerhaninge den 12/11 kl 20.50. Okända gärningsmän 

har genom vapenhot försökt tilltvinga sig målsägarens bil utan att lyckas. 

Gärningsmännen avvek gående. 

 

RÅN MOT PERSON 

Vintervägen, Västerhaninge den 12/11 kl 21.45 – 22.00. Okända gärningsmän 

har dragit målsägaren i håret och tillgripit hennes mobiltelefon när hon 

promenerade i riktning mot bostaden. 
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BÅTSAMVERKAN 
 

STÖLD AV BÅTMOTOR 

Notvarpsvägen (början), Muskö mellan den 8/11 kl 15.00 – 13/11 kl 15.00. 

Målsägarens båtmotor har blivit stulen från båten som är upplagd på 

målsägarens tomt över vintern. Förra året vid samma tid blev också målsägarens 

båtmotor stulen. 

 

Snappudd, tomt, Muskö mellan den 21/11 – 29/11. Okänd gärningsman har tagit 

målsägarens båtmotor som satt på dennes båt, som finns uppställd i ett båthus på 

land.  

 

Snappuddsvägen, Muskö mellan den 22/11 kl 18.00 – 28/11 kl 13.45. Okänd 

gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor. Båten stod på ett släp framför 

garaget. 

 

Herrö, Wik-Inn Marina, Ösmo, Muskövägen mellan den 26/11 – 27/11. Okänd 

gärningsman har tagit sig in på marinans inhägnade område och tillgripit 

målsägarens båtmotor. Flera båtägare var drabbade. 

 

STÖLD AV BÅT 

Silovägen, Jordbro industriområde, Jordbro mellan den 5/10 kl 15.00 – 6/11 kl 

13.14. Okänd gärningsman har tillgripit en båt på ett släp. Båten stod på ett 

inhägnat område, som kan ha varit olåst. 

 

Östnora Båtklubb, Hemfosa, Västerhaninge mellan den 15/11 – 22/11 kl 13.00. 

Okänd gärningsman har på okänt sätt tillgripit målsägarens motorbåt som var 

förtöjd med lås och kätting  

 

Finkaruddsvägens Båtklubb, Haninge mellan den 3/10 – 13/11. När målsägaren 

skulle täcka över sin båt inför vintern, upptäckte denne att båten och båtkärran 

var stulna. Ekipaget stod på båtklubbens hamnområde. 

 

STÖLD FRÅN BÅT 

Karlslunds Marina, Dalarövägen, Dalarö mellan den 26/10 – 25/11 kl 17.00. 

Okänd gärningsman har skruvat loss en konsol från målsägarens båt. 

 

ANTRÄFFAD BÅT 

Backvägen, Tungelsta den 16/11. Anmälaren anträffade båten som låg i vattnet 

och drev. Båten uppdragen på land. 
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AKTUELLT 
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.  

 

                             TIDIGARE NYHETER 
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   

 

 

FÅR JAG ELDA?  

ELDNINGSVECKOR UNDER HÖSTEN 2015 ÄR AVSLUTADE. 

Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26  

 
FORDONSBROTT 

Stöld av bil, 1/11-30/11 2015, 10 st. jmf med 2014, 11 st. 

Försök till stöld, 1/11-30/11 2015, 3 st, jmf med 2014, 4 st. 

Skadegörelse på bil, 1/11-30/11 2015, 38 st, jmf med 2014, 24 st. 

Inbrott i bil, 1/11-30/11 2015, 67 st, jmf med 2014, 36 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. 

http://www.grannstodhaninge.se/
http://www.polisen.se/
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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. 

 

 

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. 

 

 

Lokalpolisområde 

Haninge/Nynäshamn 

 

Birgitta Svensson 

 

mailto:birgitta-eva.svensson@polisen.se

