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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 
HEJ  

Som jag skrev i det senaste brevet var vi inne i en lugn period angående bostadsinbrott 

och övriga stölder och den trenden fortsätter. 

 

 

 

NEDAN SER NI STATISTIK UNDER PERIODEN 180901 – 181030. 

 

 

BOSTADSINBROTT, FULLBORDAT OCH FÖRSÖK, 

VILLA OCH LÄGENHET 

 

Anmälda brott under perioden var 8 villa och 5 lägenhetsinbrott. 

Motsvarande siffra under samma tidsperiod förra året var 62 anmälda brott 

fördelat på 50 villa och 12 lägenhetsinbrott. 

Vad detta beror på har jag ingen bra förklaring till. Jag har kollat med 

närliggande Lokalpolisområden och trenden ser likadan ut där.   

 

 

HANDEN 

VILLA 

Uttervägen, centrala Handen. Fullbordat 

Norrby Strandstig, Norrby. Fullbordat 

Kartvägen, Söderby.  Försök  

Milavägen Kolartorp. Fullbordat 

Grindstuvägen, Gudö. Försök 

Smultronvägen, Norrby. Fullbordat 

Barents väg. Vega. Försök 

 

 

LÄGENHET 

Häggvägen. Lägenhet. Fullbordat 

Vikingavägen, Centrala Handen. Lägenhet. Fullbordat 

Vallavägen, centrala Handen, Lägenhet. Försök 

  



JORDBRO 

Djuprännilen. Villa/radhus. Försök 

 

BRANDBERGEN 

Vågens gata. Lägenhet. Fullbordat 

 

TUNGELSTA 

Allévägen. Lägenhet. Försök 

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

 

Anmälda brott under perioden är 7 st. 

Motsvarande siffra under samma tidsperiod förra året var 3 anmälda inbrott. 

 

Åvavägen, Österhaninge. 2 st 

Terrängvägen, Norrby 

Fjärdlång, Dalarö 

Gammelgårdsvägen, Norrby 

Tomtastugan, Askviksvägen, Gålö 

Handen 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

 

Anmälda brott under tidsperioden är 10 st. 

Motsvarande siffra under samma tidsperiod förra året var 17 st. 

 

Björnholmen, Muskö. Stöld av båtmotor och tillbehör 

Dalarövägen, Stöld av båtmoter 

Oxnövägen, Gålö. Stöld av båtmotor 

Finkaruddsvägen, Gålö. Tillgrepp av båt 

Björksunds brygga, Torsnäsudd, Ornö. Tillgrepp av båt, ej motordriven 

Dalarö Strandväg, Dalarö. Stöld av båt, ej motordriven.  

Karlslunds marina, Dalarövägen. Stöld ur eller från båt 

Västerhaninge. Stöld ur eller från båt 

Dalarö. Stöld av båtmotor 

Oxnövägen, Gålö. Stöld ur eller från båt. 

  



BRÄNDER 

Beträffande bränder är det inget som sticker ut. 

Vi har 7 st bilbränder anmälda under perioden och motsvarande siffra under samma 

period föra året var 8 st.  

Inget område som sticker ut beträffande dessa bränder. 

 

ÖVRIGT 

Under V 44 utförs en trygghetsinsatts i Haninge C där polisen, socialtjänsten, kultur och 

fritid och ordningsvakterna i samverkan finns i centrum för att öka tryggheten. Personal 

från kommunen och polisens volontärer har västar/jackor på sig som utmärker vilka de 

är. 

  

Detta med anledning av att det med erfarenhet vistas mycket ungdomar i centrum under 

höstlovet och att detta bland andra besökande kan upplevas som otryggt. 

 

GRANNSAMVERKANSSKYLTAR 

Jag får rapporter från Granstödsbilen som åker i områden där det finns Grannsamverkan 

och ibland skriver de att det saknas grannsamverkanskyltar i vissa områden eller att de 

är väldigt dåliga. 

Att ha hela och rena skyltar är ett bevis på att man har en aktiv grannsamverkan. 

Så se över era skyltar och om ni anser att de behöver bytas ut så kontaktar ni mig så ser 

jag till att beställa nya skyltar. 

Man har dock blivit lite snål med antalet skyltar och man får bara 4 skyltar per område. 

Vi får heller inte ha några skyltar i lager så jag beställer skyltar efterhand som det 

kommer in önskemål om byte av skyltar eller nystartade föreningar. 

 

Sen är höstlovsveckan en vecka där många reser bort och vi ser då ofta en ökning av 

bostadsinbrotten som sen kan fortsätta under hösten. 

Det är därför viktigt att ni inom ert samverkansområde är extra observanta och också 

pratar med varandra om ni reser bort.   

 

Lars Backelin 

Inspektör / Kommunpolis 

Polisregion Stockholm 

Polisområde Syd 

Lokalpolisområde Haninge / Nynäshamn 

 


