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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 

GÄLLER PERIODEN 190514 – 190602 

 

Under perioden har 15 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och 

motsvarande siffra under samma period var 14. 

 

Totalt har 78 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 81. 

 

Anmälningarna är fördelade på 58 villainbrott och 20 lägenhetsinbrott.  

 

Få iakttagelser har inkommit men den senaste tiden har vi haft några 

tillfällen då de boende vaknat på natten då en yngre man tagit sig in/ 

försökt ta sig in genom ett öppet fönster nattetid 

Något att tänka på när vi går mot varmare tider och ställer upp fönster och 

balkongdörrar. 

Kanske kan ni på något sätt göra så att det hörs om fönstret öppnas och att 

inte glömma att stänga det när man lämnar hemmet. 

 

BOSTADSINBROTT 

 

HANDEN 

 

Inbrott i villa, 190514, dagtid. Turbinvägen 

Har tagit sig in i villan genom att bryta upp balkongdörren på 

övervåningen. 

 

Inbrott i villa, 190515, dagtid. Söderbymalmsvägen 

Har tagit sig in i villan genom att krossa ett fönster i entrédörren och sen 

sträckt in handen och öppnat dörren. 

 

Inbrott i villa, 190521, kvällstid, Vendelsövägen 

Har tagit sig in i villan bryta upp dörren troligtvis med en kofot.  



Inbrott i lägenhet, 190523, morgonen, Haningevägen 

Har tagit sig in i lägenhet genom att bryta upp ytterdörren med troligtvis en 

kofot. 

 

Inbrott i lägenhet, 190525 – 26, natt, Haningevägen  

Har tagit sig in i lägenheten genom att bryta upp ytterdörren med troligtvis 

en kofot. 

 

Försök till inbrott i villa, 190527, 03.25, Mårdvägen 

Målsägande vaknar av att ett ljud och ser då en man som har öppnat ett 

fönster och är på väg in i huset. När man skriker så försvinner han 

springande från platsen. 

Signalement, 18-25 år, ca 180 cm, gråaktig jacka och mörka byxor. 

 

Inbrott i villa, 190527, dagtid, Mårdvägen 

Okänd gm har varit inne i husets källare och en friggebod. Utrymmena var 

olåsta vid tillfället. 

 

VEGA 

0 

 

VENDELSÖ 

Inbrott i villa, 190526, morgonen, Lagebergsvägen 

Okänd har först tillgripet husnycklarna ur en låst bil stått parkerad utanför 

huset och har sen med hjälp av dessa tagit sig in i huset. 

 

Försök till inbrott i villa, 190526, 03.10, Henriksbergsvägen 

Målsägande uppger att sonen vaknad av att någon okänd försökte öppna ett 

fönster som stod på glänt. Han drog då upp rullgardinen och skrek åt 

personen som då lämnade platsen. 

Signalement, ca 20 år, svart kläder, eventuellt en ryggsäck med märket 

Adidas. 

 

BRANDBERGEN 

Inbrott i lägenhet, 190515, 03.30, Stora Björnens gata 



Målsägande uppger att hon vaknade av balkongdörren öppnats. När hon 

kommer ut i vardagsrummet ser hon en okänd man som befinner sig på 

balkongen och som då springer från platsen. 

 

JORDBRO 

Försök till inbrott i lägenhet, 190527, dagtid, Södra Jordbrovägen 

Brytmärken på lägenhetsdörren. 

 

Försök till inbrott i lägenhet, 190527–28, Klapperstensvägen 

Brytskador på en vädringsventil bredvid sovrumsfönstret. 

 

VÄSTERHANINGE 

Inbrott i villa, 190516, dagtid, Tungelstavägen 

Okänd har tagit sig in i huset genom att krossa en ruta i ytterdörren och sen 

sträckt in armen och öppnat dörren från insidan. 

 

TUNGELSTA 

Försök till inbrott i villa, 190511, 04.00, Ålstavägen 

Larmet har utlösts. Trasigt fönster vid balkongdörren. 

 

Inbrott i villa, 190525–29, Ålstavägen 

Uppbrutet fönster på baksidan av huset. 

 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

 

Stöld av drevhus, 190511–15, Karlslunds marina 

Stöld från båt som stod uppställd för vinterförvaring 

 

DALARÖ 

Stöld av båtmotor, 190521, 04.00, Smådalarö 

Patrull uppmärksammar en bil som står märkligt parkerad. I bilen 

hittas en båtmotor som man misstänker är stulen. 

 



MUSKÖ 

Stöld av kåpa till båtmotor, 190301 – 190412, Bergsliden 

 

Tillgrepp av båt och båtmotor, 190530, kullviksvägen 

Båten var fastlåst vid en brygga. Tampar och kätting är kapade. 

Båten hittas drivande en bit från platsen och motorn är då 

tillgripen. 

 

GÅLÖ 

Stöld av båt och båtmotor, 190522–27, Skälåkersvägen, Morarnas 

båtklubb. 

Båten låg förtöjd vid en brygga. 

 

HÅGA INDUSTRIOMRÅDE 

Stöld av båtmotor, 190522–23, Industrivägen 

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

Vedahöjden, Tungelsta 

 

Då vi har grannsamverkansområden som gränsar till Sorunda så finns 

den en önskan från dessa om att få lite information om vad som 

händer där så därför kommer jag i fortsättningen även att lägga till 

lite statistik därifrån. 

 

BOSTADSINBROTT 

Inga inbrott anmälda under aktuell period. 

 

Från årsskiftet har 3 bostadsinbrott anmälts. 

Knektbacken 

Ragnaröksvägen 

Nils löpares väg 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

Försök till tillgrepp av båt, Moraviken, Fitunavägen 



INBROTT I FRITIDSHUS 

Södra Bromsätra 

 

ÖVRIGT 

 

Beträffande ungdomsrånen så ser vi en liten minskning men det är 

fortfarande en sak vi prioriterar tillsammans med andra 

samverkanspartners.  

 

Angående oseriösa hantverkare så har vi fått in väldigt få tips att de skulle 

vara i området och inte heller i närliggande kommuner.  

 

Beträffande kommande möten med kontaktombuden så måste jag få 

återkomma med datum då vi går in i vår sommarorganisation och då är 

andra saker som måste prioriteras. 

Jag ska dock försöka komma ut med minst ett nyhetsbrev under sommaren. 

 

GRANNSTÖD 

Som ni säkert vet så har vi en verksamhet som heter Grannstöd och som är 

ett komplement till Grannsamverkan i det förebyggande arbetet runt först 

och främst bostadsinbrott i områden det finns grannsamverkan. 

 

Det är inte någon form av väktarbolag utan volontärer som i en bil märkt 

Grannstöd åker omkring i områden där det finns grannsamverkan för att 

skapa trygghet och vara ett extra öga för att hjälpa polisen i vårt arbeta 

rörande bostadsinbrott. 

 

När ni ser en bil så stoppa den gärna och lämna tips och iakttagelser om ni 

har sådana. De kan också nås på 070-041 48 53 och 072-297 34 85. 

Om ni ser pågående brottslighet så är det dock polisens nummer som gäller, 

112 eller 114 14. 

  

 

Trevlig sommar 

Lars 


