
191209 

 

NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 

GÄLLER PERIODEN 191016 - 191208 

 

Under perioden har 30 inbrott/försök genomförts i Haninge kommun och 

motsvarande siffra under samma period 2018 var 26. 

 

Totalt har 157 inbrott anmälts i år. Motsvarande siffra 2018 var 149. 

 

Anmälningarna är fördelade på 107 villainbrott och 50 lägenhetsinbrott.  

 

 

BOSTADSINBROTT 
 

HANDEN 

Inbrott i lägenhet, 191020, nattetid. Folkparken, Handen. Uppbruten 

lägenhetsdörr.  

 

Inbrott i villa, 191024, dagtid, Glimmervägen, Handen. Badrumsfönster 

uppbrutet. 

 

Inbrott i villa, 191024, dagtid, Glimmervägen, Handen. Uppbrutet 

fönster på baksidan av huset. 

 

Inbrott i lägenhet, 191029, 11.50, Vallavägen, Handen. Målsägande är 

hemma och hör då hur det ringer på dörren. Innan han kommer fram till 

dörren bryts den upp och han möter 4 -5 maskerade män i hallen. Männen 

springer direkt från platsen. 

 

Försök till inbrott i lägenhet, 190801 – 191101, Sleipnervägen, Handen. 

Okänd gm har försökt ta sig in i lägenheten genom att bryta på 

balkongdörren.  



Inbrott i lägenhet, 191208, dagtid, Odenvägen, Handen. Okänd gm har 

tagit sig in i lägenheten genom att ta loss ett fönster ur altandörren. 

 

VEGA 

Inbrott i villa, 191120, 21.30. Okänd gm har tagit sig in i villan genom att 

krossa en ruta och sen öppna fönstret. 

 

VENDELSÖ 

Inbrott i kedjehus, 191031, eftermiddag, Ramsdalsvägen, Vendelsö. Ett 

fönster har krossats och sen öppnats. 

 

Inbrott i villa, 191031 – 191103, Sveabergsvägen. Ett fönster är öppet. 

Inga brytskador. 

 

Inbrott i villa, 191104, dagtid, Källtorpsvägen, Vendelsö. Villan under 

utbyggnad. 

 

Inbrott i villa, 191113, dagtid, Läktvägen, Vendelsö.  Fönster uppbrutet. 

 

BRANDBERGEN 

Inbrott i lägenhet, 191108, dag, kvällstid, Lejonets gata, Brandbergen. 

Okänd gm har tagit sig genom att krossa en ruta till balkongdörren. 

 

Försök till stöld i bostad, 191116, 04.00, Skorpionens gata, 

Brandbergen. Kompisar som bor hos mä vaknar av att någon okänd 

öppnar lägenhetsdörren. När deras hund börjar skälla stängs dörren. Inga 

skador finns på dörren och den ska ha varit låst. 

 

Inbrott i radhus, 191120, eftermiddag, Valfiskens gata, Brandbergen.  

Uppbrutet fönster. 

 

 

 

 

 



NORRBY 

Inbrott i villa, 191129, 14.45, Norrby Vinterväg. När mä kommer hem så 

ser hon en bil som står på tomgång utanför hennes hus. Hon ser att 

altandörren är uppbruten och att det är personer inne i huset och ringer då 

polisen.  Gärningsmännen lämnar då huset och åker ifrån platsen i den 

väntande bilen. En mörkgrå, mindre, nyare bil. Inget reg.nr. 

 

JORDBRO 

Inbrott i radhus, 191023 – 191103, Klapperstensvägen, Jordbro. 

Krossad ruta på baksidan av huset. 

 

Försökt till inbrott i lägenhet, 191204, 02.40, Sandstensvägen, Jordbro. 

Mä vaknar av att någon rycker i handtaget till altandörren. När de går ut ser 

de en man lämna platsen på cykel. En man ska också under samma natt 

varit och ryckt i dörrar till lägenheter i närliggande fastigheter. 

 

Inbrott i villa, 191129 – 191204, Kullerstensvägen, Jordbro. Fönster 

uppbrutet 

 

VÄSTERHANINGE 

Inbrott i villa, 191109, eftermiddag, Jägartorpsvägen, Västerhaninge.  

Uppbrutet fönster. 

 

Inbrott i villa, 191111, 19.00, Floravägen, Västerhaninge. Larmet utlöst 

och larmoperatören ser 2 män inne huset. Ej kvar när patrullen kommer till 

platsen. Fönsterkasset utlyft. 

 

Inbrott i villa, 191116, eftermiddag, Sturevägen, Västerhaninge. Nedre 

delen på balkongdörren. 

 

Inbrott i villa, 191116, 20.55, Skogsstigen, Västerhaninge. Målsägande 

befinner sig på undervåningen då hen hör ett brak från övervångingen. När 

hon kommer ser hon att ett fönster är uppbrutet och att en stege är rest på 

utsidan mot fönstret. Ingen gm kvar på plats. 

 



Inbrott i villa, 191114 – 191117, Norrskogsvägen, Västerhaninge.  

Fönster utlyft. 

 

Försökt till inbrott i villa, 191126 – 191127, Fors, Västerhaninge. 

Krossat fönster. 

 

 2 st. Inbrott i lägenhet, 191207, eftermiddag, Bokstigen, 

Västerhaninge. Uppbrutna altandörrar. 

 

TUNGELSTA 

Inbrott i villa, 191015 – 191016, Allévägen, Tungelsta. Okänd gm har 

tagit sig in i villan genom att krossa ett fönster 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

 

Karlslunds marina 

Stöld av båtmotor, 191020 – 191023. 

 

Stöld av propellrar, 191103 – 191117 

 

DALARÖ 

Stöld av båtmotor, 191131 - 191101, Schweizerdalens 

tomtägarförening.  

 

Stöld av båtmotor, 191031 – 191101, Stenfatsvägen, Dalarö båtklubb. 

 

Stöld av båtmotor, 191027 – 191031, Stenfatsvägen, Dalarö båtklubb. 

 

Stöld av båtmotor, 191105 – 191107, tillgripen från uppställd båt, 

Torsvägen, Dalarö. 

 

HANDEN 

Stöld av båtmotor, 191103 – 191113, Ängsvägen. 

 



GÅLÖ 

Tillgrepp av båt, 191005 – 191020, Askviksvägen, Badhusvikens 

båtklubb. 

 

Stöld av segelbåt, 191011 - 191025 Askviksvägen, Båtklubb Ljushagen. 

Sjöräddningen anträffande båten drivande vid Ersholmen. 

 

Stöld av båtmotor, 191121, Skälåkersvägen. 

 

Stöld av båtmotor från båt uppställd på land, 191120 – 191121.  

 

ORNÖ 

Mörbyfjärdens tomtområde, 191012 – 191014. Vid samma brottstillfälle 

stals båtmotorer, propellrar, m.m. från 5 olika målsägande. 

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

Askviksvägen, 191019, säsongshyrd sommarstuga. 

 

Björnövägen, Gålö, 191112 - 191126 

 

Gamla Norrbyvägen, 191126 

 

 

SORUNDA 

 

BOSTADSINBROTT 

Försök till inbrott, 191017, 16.10, Hedstigen. Någon okänd har ryckt i 

handtaget till ålsägandes ytterdörr och därefter sprungit från platsen när mä 

gav sig tillkänna.  

 

Försök till inbrott i radhus, 191109 – 191110, Källastigen. Brytmärken 

på garagedörr och krossad ruta till garagedörr. 

 

 



BÅTRELATERADE BROTT 

Stöld av båtmotor, 191019 – 191025, Röd Väg Grytnäs. Motorn är 

tillgipen från en båt uppställd för vinterförvaring. 

 

Stöld av båtmotor, 191024 – 191025, Skärlinge hamnväg. Motorn är 

tillgripen från en båt uppställd för vinterförvaring. 

 

Stöld av motorbåt, 190810 – 191030, brygga vid Hästnäsvägen. 

 

Stöld från båt, 191116 – 191117, Skärlinge byväg/Tussilagovägen. 

 

INBROTT I FRITDSHUS 

Grön Väg, Lindholmen. Inbrott vid 2 olika tillfällen. 

 

Södra Bromsätra, 191104 - 191129 

 

 

ÖVRIGT 
Ungdomsrånen har börjat öka igen och under aktuell period har 29 rån 

anmälts och utav dem är ett 20-tal relaterat till rån där gärningsmän och 

målsägande är ungdomar. 

Stöldgods är oftast jackor och mobiltelefoner. 

De flesta har skett i centrala Haninge och Vendelsö men i övrigt är de 

spridda över kommunen. 

 

Julhandeln närmar sig eller har börjat för många och då är det aktuellt att 

påminna om att vara försiktig. 

Det finns personer som utnyttjar trängsel och stress för att på olika sätt lura 

folk och stjäla deras saker. 

 

Tänk därför på att ni är noga med att dölja koden när ni använder ert 

betalkort i affärer och bankomater och också hur ni förvarar korten. 

 



För att öka tryggheten i våra köpcentrum kommer Grannstöd att befinna sig 

i och utanför Port 73 och ICA Maxi och prata med kunder och lämna råd 

och tips.  

De kommer att finnas på plats, 191219 – 191221 mellan 12.00 – 18.00. 

 

Från polisens sida kommer vi också att ha lite mer focus på julhandeln och 

försöka vara synliga i våra centrumanläggningar. 

 

Beträffande kommande möte så återkommer jag med inbjudan när jag 

hittar ett datum som passar. 

 

Trevlig helg 

 

Lars Backelin 

Inspektör/Kommunpolis 

Polisregion Stockholm 

Polisområde Syd 

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn 

 

 

 

   


