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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 

GÄLLER PERIODEN 200526 - 200923 

I Haninge har 27 bostadsinbrott anmälts under aktuell tid. 

Dessa är fördelade på 12 lägenhetsinbrott/försök och 15 villainbrott 

/försök. Den sammanlagda siffran från föregående år under samma 

tidsperiod var 30. 

 

BOSTADSINBROTT 

 

JORDBRO 

Nedergården, 200728  

Ett fönster har brutits upp. 

 

Sandstensvägen, 200917 – 200918. 

Inbrott i lägenhet, uppbruten altandörr. 

 

Södra Jordbrovägen, 200917 – 200920. 

Inbrott i lägenhet. 

 

VENDELSÖ 

Virkesvägen, 200916 

Försök till inbrott villa. Mä ser genom sin övervakningskamera hur 2 gm 

försöker bryta sig in genom ett fönster. Dessa springer från platsen när de 

inser att de är upptäckta. 

 

Granebovägen, 200919- 200920. 

Inbrott i villa, ett fönster är urplockat ur sin kassett. 

 

BRANDBERGEN 

Skyttens gata, 200708, dagtid. 

Uppbruten lägenhetsdörr. 

 



Vågens gata, 200709. 

Uppbruten lägenhetsdörr. 

 

Stora Björnens gata, 200717 

Uppbrutet fönster på nedre botten i radhus. Målsägande hemma och gm 

blev troligtvis skrämd när de märkte att någon var hemma. 

 

Tvillingarnas gata, 200818 

Gm har på okänt sätt tagit sig in i lägenheten och tillgripit saker. 

 

Jungfruns gata, 200913. 

Försök, brytskador på lägenhetsdörren 

 

VÄSTERHANINGE 

Huggarvägen, 200709 

Försök till inbrott i lägenhet, brytskador på lägenhetsdörr. 

 

VEGA 

Vegavägen, 200910 

Uppbrutet fönster men troligtvis har ingen varit inne i huset. 

 

Vardövägen, 200917. 

Inbrott i lägenhet. Uppbruten lägenhetsdörr. 

 

HANDEN 

Glimmervägen, 200723 – 200727. 

Ett fönster är urtaget på baksidan av huset. 

 

Nynäsvägen, 200731 

Försök, lägenhet, borrhål runt låskolven. 

 

Verktygsvägen, 200716 – 200803. 

Försök, villa, lister har plockat bort runt ett fönster men inte tagit sig in. 

 

 



Poseidons torg, 200818. 

Uppbruten lägenhetsdörr. 

 

Bergknallevägen, 200908 

Okänd gm har lyft ur ett fönster på huset. 

 

Järnåldersringen, 200918 

Inbrott i radhus, uppbruten dörr till uterum och uppbruten altandörr.  

 

Arkens väg, 200815. 

Uppbruten lägenhetsdörr. 

 

DALARÖ 

Birger jarlsvägen, 200712 

Uppbruten entrédörr till villa. 

 

GÅLÖ 

Finkaruddsvägen, 200629 – 200713. 

Uppbrutet fönster. 

 

TUNGELSTA 

Kvarnvägen, 200715. 

Larmet utlöst. Patrull på plats. Fönster uppbrutet på villa. Ingen gm kvar på 

plats. 

 

Kvarnvägen 200909- 200910 

2 hus har varit utsatta för ett försök och ett fullbordat inbrott. I det ena har 

larmet utlösts varvid gm lämnat platsen. Försök. 

I det andra har man tagit sig in genom att bryta upp ett fönster.  

 

Södertäljevägen, 200721 

Okänt hur man tagit sig in. Inga brytskador. 

 

 

 



MUSKÖ 

Hammarvägen, 200817 

Försök, villa. Målsägande vaknar av att det finns personer på tomten och i 

samband med det så är det någon som slår på ett fönster så att en låskolv 

lossnar. Hundpatrull söker i området utan resultat. 

 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

Ornö Söderviken 

Stöld av båtmotor 

 

Båtstigen, Årsta Havsbad 

Stöld av båtmotor. 

 

Karlslunds marina 

Stöld av växelhus från utombordare. 

 

Hammarviken, Muskö 

Stöld av bensin och tank. 

 

Österhaninge båtklubb, Askviksvägen, Gålö 

Stöld av propeller. 

 

Kanadavägen, Muskö 

Vid 2 tillfällen inbrott/stöld från fritidsbåt. 

 

Finkaruddsvägen, Gålö 

Stöld av gummijolle. 

 

Askfatshamnen, Dalarö 

Vid 2 tillfällen har båtar tillgripits och vid ett tillfälle har bensin/dunk 

tillgripits.  

Dalarö Strandväg, Dalarö 

Stöld av tankar med bensin. 

  



 

Utö hamn, Utö 

Stöld ur båt. 

 

Söderstigen, Västerhaninge 

Stöld av båt och båtmotor 

 

Mörholmsvägen, Muskö 

Båt anträffas drivande utav sjöpolisen vid Mörholmsvägen, Muskö. Motorn 

saknas vid anträffandet och det visar sig att båten är stulen från Herrstugan, 

Haninge  

 

 

INBROTT I FRITIDSHUS              

Inga brott anmälda 

 

 

SORUNDA 

BOSTADSINBROTT 

Handviken, 200729. 

Fönster har krossats och man har sen sträckt in armen och öppnat fönstret 

från insidan. 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

Fållnäsviken 

Tillgrepp av katamaran. 

 

Skärlinge gård 

Tillgrepp av båt. 

 

Lisö 

Försök till stöld av båt. 

 

Storboudd 

Tillgrepp av roddbåt. 



Dyvikshamnväg/Norra vägen 

Försök till tillgrepp av båt. 

Inbrott i båt. 

 

Lappalund 

Stöld från båt 

 

Sandvik Strandväg 

2 tillfällen. Stöld av båt, båtmotor och förberedels till stöld av båt 

 

 

INBROTT I FRITDSHUS 

Torp, 200713 

Försök, brytmärken på dörr. 

 

Östra vägen, 200820 – 200822 

Uppbruten dörr. 

 

Södra vägen, 200830 - 200831 

Uppbrutna dörrar. 

 

Kättelholmen, 200831 – 200904. 

Uppbruten altandörr. I samband med inbrott stals även målsägandes 

motorbåt som låg förtöjd vid en brygga. 

 

Norra vägen, 200830 – 200919 

Hänglås uppbrutet 

 

 

ÖVRIGT 

Som ni ser i statistiken så är antalet bostadsinbrott ungefär på samma nivå 

som motsvarande tidsperiod under 2019. Vi har inte haft några trender eller 

områden som stuckit ut. 



I övrigt har det stundtals under sommaren varit mycket fokus på våra 

badstränder där det varit problem med mycket folk och parkeringsproblem 

i samband med detta.  

Beträffande farhågorna inför sommaren med mycket folk/ungdomar som 

stannar hemma och inte åker på semestrar så har det varit lugnare än 

förväntat. Det har dock varit större samlingar med ungdomar som samlats 

på olika ställen i kommunen men det har dock inte varit några större 

problem runt detta. 

 

Beträffande ungdomsrånen så har dessa fortsatt på en låg nivå sen 

Coronapandemin startade. Vi går dock mot höst och vinter och det är då vi 

tidigare sett att dessa ökar när vinterkläderna kommer fram.  

 

I övrigt har ni säkert sett att man i media har pratat om att brott mot äldre 

ökar där gärningsmän lurat in sig och kommit över kort, koder m.m. 

hemma hos äldre personer. 

Vi har ingen sådan trend i Haninge men man ser i en del av våra 

närliggande Lokalpolisområden att dessa brott ökar. Finns flera 

tillvägagångsät runt detta, ex. ringa och utge sig för att vara från polisen, 

hemtjänst, brandkår, m.fl. och utav olika anledningar vilja komma in hos 

den uppringde. Man stjäl sen saker eller får målsägande att lämna över kort 

och koder. Man kan också ringa på dörren och utav olika anledningar 

komma in i bostaden. 

 

Det är viktigt att prata med sina äldre anhöriga/bekanta och prata om 

detta för att förebygga liknande brott. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lars Backelin 

Inspektör / Kommunpolis 

Polisregion Stockholm 

Polisområde Syd 

Lokalpolisområde Haninge / Nynäshamn 

 


