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Lokalpolisområde
Haninge/Nynäshamn

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE
APRIL MÅNAD 2016

NORD
INBROTT I VILLA/ RADHUS
Kanalvägen (början), Vendelsö den 25/4 kl 07.30 – 16.55. Okända gärningsmän
har på okänt sätt tagit sig in i huset och tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Annebergsvägen (början), Vendelsö den 28/4 kl 02.55. Målsägaren vaknade av
oljud och tittade ut genom ett fönster. Han såg en stege rest mot husväggen och
en man som klättrade uppåt. En man till stod nedanför på marken. När dessa
båda märkte att målsägaren såg dem, flydde de springande från platsen.
STÖLD UR VILLA
Norrbyvägen (slutet), Vendelsö den 10/4 kl 13.45 – 13.57. Två okända
gärningsmän har gått in genom altandörren, men ej fått med sig något gods.
Målsägaren såg männen då de lämnade hennes tomt.
INBROTT I LÄGENHET
Vallavägen (slutet), Handen den 6/4 kl 08.00 – 16.55. Okända gärningsmän har
brutit upp ytterdörren, tagit sig in och tillgripit gods. Fyra män hade varit synliga
i trapphuset samma datum.
Vattumannens gata (början), Brandbergen den 14/4 kl 08.00 – 13.10. Okänd
gärningsman har brutit upp ytterdörren, genomsökt hela lägenheten och
troligtvis tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Vågens gata (slutet), Brandbergen den 21/4 kl 11.00 – 20.30. Okänt antal
gärningsmän har brutit på ytterdörren och därefter lämnat adressen utan gods.
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FÖRSÖK TILL INBROTT I GARAGE
Stora Björnens gata, (början), garagelänga, Brandbergen mellan den 22/4 kl
16.00 – 23/4 kl 23.30. Okänd gärningsman har försökt bryta upp garageporten
som blivit skev och fått plåtskador.
STÖLD UR GARAGE
Svartbäckens By (slutet), garagelänga, Vendelsö mellan den 6/3 kl 10.00 – 9/4
kl 14.00. Okänd gärningsman har tagit sig in i garaget och tillgripit bildäck.
Dalarövägen (mitten), Haninge mellan den 10/4 kl 16.00 – 17/4 kl 10.00. Okänd
gärningsman har kapat låset på målsägarens garagedörr och tillgripit gods.
Svartbäckens By (slutet), Vendelsö mellan den 8/12- 25/4 kl 18.00. Okänd
gärningsman har stulit målsägarens sommarhjul ur dennes garage.
INBROTT I KÄLLARE
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen mellan den 19/3 – 13/4. Okänd
gärningsman har brutit upp hänglåset till målsägarens källarförråd och tillgripit
gods.
SKADEGÖRELSE
Sågenvägen (mitten), Vendelsö den 1/4 kl 07.30 -16.00 Okänd gärningsman har
kastat sten på målsägarens lägenhetsfönster så att det gick hål på den yttre rutan.
Vegavägen (början), Haninge den 3/4 kl 01.10. Misstänkt gärningsman förstörde
målsägarens staket.
Handens Stationsväg, Handen den 10/4 kl 00.10. En misstänkt gärningsman slog
sönder en ruta i en husvagn och lade sig att sova i den.
Vågens gata (slutet), Brandbergen den 16/4 kl 19.50. När målsägaren befann sig
i sin lägenhet var det någon okänd gärningsman som kastade ett föremål mot
dennes fönster så att rutan gick sönder.
Vädurens gata (mitten), Brandbergen den 17/4 kl 23.10 – 23.19. Okänd
gärningsman krossade en ruta i entrédörren i trappuppgången.
Evertsbergsvägen (början), Vendelsö den 22/4 kl 00.01 – 00.30. Söndersprängd
brevlåda samt staket.
Tyrestavägen, scoutstuga, Vendelsö mellan den 26/4 kl 11.00 – 27/4 kl 17.00.
Krossad ruta fem meter upp på fasaden.
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Vendelsö Skolväg, frisersalong, Vendelsö mellan den 28/4 kl 17.00 – 29/4 kl
08.30. Okänd gärningsman har orsakat två hål i salongens yttersta ruta.
SKADEGÖRELSE SKOLA
Förskolan Duvan, Sågenvägen, Vendelsö mellan den 15/4 kl 18.00 – 18/4 kl
06.30. Fyra rutor krossade. Nedskräpning.
MISSHANDEL
Handens Stationsväg, Handen den 29/4 kl 19.30. Okända gärningsmän slog
målsägaren i huvudet och nacke/rygg med tillhygge. Målsägaren fick åka med
ambulans till sjukhus.
FÖRSÖK TILL MORD
Handenterminalen, vid Pressbyrån, Handen den 13/4 kl 15.10. Misstänkta
gärningsmän misshandlade en målsägare mycket grovt med tillhygge, med
uppsåt att döda denne.
Fiskarnas gata , Brandbergen den 26/4 kl 01.13. Okända gärningsmän har med
skjutvapen försökt ta livet av målsägaren.
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SYD
INBROTT I VILLA
Björnholmen, Muskö mellan den 3/12 2015 – 2/4 kl 13.30. Okänd gärningsman
har ”ryckt upp” yttre delen av altandörren och brutit upp den inre delen, tagit sig
in och tillgripit gods.
Sommarvägen (början), Västerhaninge mellan den 4/4 kl 12.00 – 7/4 kl 16.00.
Okända gärningsmän har brutit upp ett fönster, tagit sig in och tillgripit gods.
Krogtäppan (slutet), Jordbro den 14/4 kl 08.30 – 09.10. Misstänkt gärningsman
har krossat glaset i altandörren, tagit sig in och tillgripit gods.
Krogtäppan (början), Jordbro den 14/4 kl 09.00 – 09.15. Misstänkt gärningsman
bröt sig in, tillgrep gods, men blev gripen i målsägarens hus. En granne till
drabbades av inbrott av samme gärningsman, sammanlagt tre inbrott.
Floravägen (början), Västerhaninge mellan den 15/4 kl 21.45 – 16/4 kl 11.30.
Okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom att plocka bort lister runt ett
sovrumsfönster i källarplanet och därefter lyft ur fönsterkassetten. Gods
tillgripet.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Rågstigen, Tungelsta mellan den 17/4 kl 22.00 – 18/4 kl 06.00. Målsägaren
upptäckte att okänd gärningsman orsakat brytskador på ytterdörr, balkongdörr
och garagedörr.
INBROTT I LÄGENHET
Skorpionens gata (slutet), Brandbergen den 5/4 kl 13.00 – 17.19. Okända
gärningsmän har brutit upp ytterdörren, tagit sig in och rotat runt i hela
lägenheten, samt tillgripit gods.
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Tungelstavägen (början), Västerhaninge den 14/4 kl 23.10 - 23.15. Okänd
gärningsman har försökt bryta upp en dörr på målsägarens uteplats.
INBROTT I FRITIDSHUS
Österuddsvägen, Muskö mellan den 23/3 – 3/4. Okänd gärningsman har krossat
en fönsterruta, tagit sig in och rotat runt i huset. Okänt om gods tillgripits.
Algatan, Muskö mellan den 1/4 - 13/4. Okänd gärningsman har genom att krossa
ett fönster tagit sig in i huset. Inget gods tillgripet.
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Vedahöjden, Tungelsta mellan den 28/3 kl 12.00 – 14/4 kl 09.00. Okänd
gärningsman har brutit sig in i målsägarens hus och tillgripit gods. Det framgår
ej av anmälan hur gärningsmannen exakt tagit sig in.
FÖRSÖK TILL INBROTT I FRITIDSHUS
Långuddsvägen, Dalarö mellan den 4/4 kl 11.45 – 5/4 kl 12.15. Brytmärken på
entrédörr, samt lås förstört.
GROV STÖLD UR VILLA
Södertäljevägen (början), Tungelsta mellan den 4/3 kl 16.00 – 5/3 kl 09.00.
Okänd gärningsman har tagit sig in i huset. Okänt om något tillgripits.
FÖRSÖK TILL GROV STÖLD
Ornövägen (början), Dalarö den 8/4 kl 04.00 – 04.05. Okänd gärningsman har
klippt sönder hänglåset till målsägarens förråd på tomten, men avbrutit sin
gärning då målsägarens uppmärksammade vad som höll på att hända.
Gärningsmannen blev skrämd på flykt.
STÖLD UR GARAGE
Vargvägen, Västerhaninge den 15/4 kl 04.30 – 15.30. Okänd gärningsman har
tagit sig in i garaget och tillgripit däck.
INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Sandstensvägen (slutet), Jordbro mellan den 20/3 – 5/4 kl 15.00. Okänd
gärningsman har sågat av två hänglås, tagit sig in och tillgripit gods.
Blockstensvägen (slutet), Jordbro mellan den 1/4 – 7/4 kl 19.00. Okänd
gärningsman har klippt sönder hänglåset till målsägarens förråd och tagit i stort
sett allt som fanns i förrådet. Ett intilliggande förråd hade också drabbats.
Ringvägen (början), Västerhaninge 24/4 kl 17.00 – 21.00. Okänd gärningsman
har tagit sig in i källaren på okänt sätt och vidare brutit upp målsägarnas
hänglås till deras förråd. Gods tillgripet.
Blockstensvägen (början), Jordbro mellan den 15/4 – 28/4 kl 14.00. Okänd
gärningsman har brutit sig in i målsägarens förråd och bland annat tillgripit
vinterdäck.
STÖLD UR FÖRRÅD
Gökvägen, Tungelsta mellan den 10/4 kl 00.00 – 11/4 kl 10.00. Okänd
gärningsman har tagit sig in i det olåsta förrådet och tillgripit gods.
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STÖLD FRÅN BYGGARBETSPLATS
Stavsvägen, Tungelsta den 8/4 kl 01.33. Två misstänkta gärningsmän tog sig in
på byggarbetsplatsen och tillgrep gods. Båda blev gripna.
INBROTT I CONTAINER
Skogsvägen, Tungelsta mellan den 29/3 kl 16.00 – 6/4 kl 12.00. Okänd
gärningsman har brutit sig in i en förrådscontainer och tillgripit gods.
Norrskogsvägen/Tungelstavägen, Västerhaninge mellan den 22/4 kl 13.00 –
25/4 kl 06.30. Okänd gärningsman har brutit sig in i en byggcontainer och
tillgripit gods.
SKADEGÖRELSE
Gammelhagen, Jordbro mellan den 2/4 kl 23.30 – 3/4 kl 08.00. Okänd
gärningsman har kastat stenar på målsägarens fönster så att yttre rutan delvis
krossats.
Station Jordbro, Södra Jordbrovägen den 5/4 kl 18.31. Två krossade rutor i dörr.
Även den 11/4 kl 05.18 krossades en ruta i ett vindskydd.
Station Jordbro, Södra Jordbrovägen den 3/4 kl 18.25. Fyra rutor krossade i
vindskydd.
Station Västerhaninge, Centrumvägen den 3/4 kl 13.33. Krossad ruta.
Rörvägen, INGO, Jordbro industriområde den 7/4 kl 13.15. Skadegörelse på
tankstationen. Även den 23/4 kl 16.32 utsattes tankstationen för skadegörelse.
BILBRAND
Björnvägen, parkering utanför Åbyskolan, Västerhaninge den 30/4 kl 00.01 –
00.20. Okänd gärningsman tände på okänt sätt eld på minst ett fordon, vilket
ledde till att elden spred sig till ytterligare flertalet fordon.

7

BÅTSAMVERKAN
STÖLD AV BÅTMOTOR
Österhaninge Båtklubb, Askviksvägen, Haninge mellan den 29/3 kl 12.00 – 2/4
kl 17.00. Okänd gärningsman har stulit målsägarens båtmotor från båten som är
uppställd på land.
Stenrosvägen (början), Tungelsta mellan den 6/4 kl 20.00 – 7/4 kl 16.00. Två
Okända gärningsmän har tillgripit målsägarens båtmotor från båten som är
upplagd på en tomt.
Östnoravägen, Västerhaninge mellan den 28/3 – 10/4 kl 09.20. Okänd
gärningsman har stulit målsägarens båtmotor som satt på dennes båt.
Kolbottenvägen (mitten), Dalarö mellan den 20/12 2015 – 9/4 kl 11.00. Okänd
gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor från båten som ligger på
tomten.
Askviksvägen, Gålö Båtklubb, Haninge mellan den 8/4 kl 12.00 – 22/4 kl 11.00.
Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor från dennes båt som
ligger på land.
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AKTUELLT

TIDIGARE NYHETER
Moskén i Brandbergen har kommit igång med nattvandring under
helger/kvällar. Moskén i Handen har tänkt påbörja sina nattvandringar under
senvåren.
Flera tillsyner är gjorda på krogar och tobaksaffärer under de senaste
månaderna.
Hastighet- och beteendekontroller är gjorda vid Hagaskolan och Måsöskolan
och det har visat sig att det skett en förändring till det bättre bland föräldrarna.
Våra kommunpoliser, Lars-Göran Strid, Lars Backelin och Ylva Thomasson, har
nu kommit in i sitt nya uppdrag fullt ut. Deras samverkan med kommunerna
Haninge och Nynäshamn pågår oavbrutet med möten och insatser av olika slag.
Exempel på sådana möten som hölls under senare delen av hösten är:
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.
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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 VÅREN 2016 ÄR AVSLUTADE.
Uppgift om eldningsförbud tfn 721 23 26
FORDONSBROTT
Stöld av bil ,1/4-30/4 2016, 7 st. jmf med 2015, 5 st.
Försök till stöld, 1/4-30/4 2016, 0 st, jmf med 2015, 2 st.
Skadegörelse på bil, 1/4-30/4 2016, 26 st, jmf med 2015, 38 st.
Inbrott i bil, 1/4-30/4 2016, 45 st, jmf med 2015, 38 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
Ring 114 14 och beskriv situationen.
Om du märker att det är ett pågående inbrott ringer du 112.
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.
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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.
Att kontakta polisen om Du ser något som är fel. Glöm ej informera
kontaktombudet.

Lokalpolisen Haninge/Nynäshamn
Birgitta Svensson

