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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE
GÄLLER PERIODEN 200924 - 201220
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 46.
BOSTADSINBROTT
JORDBRO
Försök till inbrott i lägenhet, 200926, Sandstensvägen. Brytskador på dörren.
Inbrott i lägenhet, 201031 - 201102, Sandstenvägen. Brytskador på altandörren.
Inbrott i lägenhet, 201026, Sleipnervägen. Patrull beordras till platsen med anledning av att en
granne ringt om ett pågående inbrott. Gm har lämnat platsen när patrull anländer.
Försök till inbrott i hus, 201206, Krogtäppan. Målsägande är hemma på eftermiddagen och hör då
ljud från ett fönster. När hon tittar ser hon en mörkklädd person som springer från platsen.
Brytmärken efter troligvis en kofot.
Försök till inbrott i lägenhet, 201215, Södra Jordbrovägen. Pågående inbrott. Bryter på ytterdörren.
Målsägande hemma. Patrull på plats. 4 gärningsmän identifierade.

VENDELSÖ
Inbrott i hus, 201014, Lorensbergsvägen. Gm har tagit sig in genom att bryta upp ett fönster.
Inbrott i hus, 201026, Gudö Ekväg. Gm har gjort ett håll i ett fönster och därefter sträcka in handen
och öppnat fönstret med vredet på insidan.
Inbrott i hus, 201104, Helenbergsvägen. Krossad ruta.
Inbrott i hus, 201118, Granebovägen. Uppbruten altandörr.
Inbrott i lägenhet, 201119, Kulfångsgatan. Krossat fönster.
Inbrott i hus, 201123 - 201125, Grenvägen. Uppbrutet fönster.
Inbrott i hus, 201218 - 201219, Tutviksvägen. Inga brytskador. Gods tillgripet.
BRANDBERGEN
Inbrott i lägenhet, 201106, Skyttens gata. Ytterdörr uppbruten.
Inbrott i lägenhet, 201204, Jungfruns gata. Gods försvunnit i samband med reparationer av
lägenheten.
Inbrott i lägenhet, 201218, Lejonets gata. Uppbruten lägenhetsdörr.

VÄSTERHANINGE
Försök till inbrott i hus, 200930, Filgränd. Skador på fönsterkarm. Målsägande hemma och
troligtvis skrämt gm som avbrutit. Hundpatrull på plats och spårat utan resultat.
Inbrott i lägenhet, 201004 – 201005, Ringvägen. Inga skador men saker gods tillgripna ur
lägenheten.
Inbrott i hus, 201027, Älgvägen. Uppbruten ytterdörr.
Inbrott i hus, 201103, Prästgårdsvägen. Fönster och karm urplockat på övervåningen.
VEGA
Inbrott i lägenhet, 200917, Vardövägen. Uppbruten lägenhetsdörr.
Inbrott i hus, 201001 – 201007, Beringssundsvägen. Okänd har tagit sig in genom att montera bort
den nedre delen på altandörren.
Inbrott i hus, 201007 – 201008, Nordenskiölds väg. Gm har tagit sig in genom att bryta upp ett
fönster.
Försök till inbrott i lägenhet, 201017 – 201107, Asplunds väg. Fönstret till balkongdörren urtaget.
Ingen har troligtvis varit inne i lägenheten.
HANDEN
Inbrott i lägenhet, 201024, Vallavägen. 2 lägenheter. En granne upptäcker att dörrarna till 2
grannlägenheter är uppbrutna.
TUNGELSTA
Inbrott i hus, 200928, Kärnvägen. Uppbruten garageport i anslutning till huset.
Inbrott i hus, 201124, Kulgränd. Inga brytskador. Gods tillgripet.
Försök till inbrott i hus, 201016 – 201017, Väländarundan. Fönster krossat.

BÅTRELATERADE BROTT
Veteranflottiljen Gålö, 200925 – 200926. Stöld av båt, båtmotor.
Finkaruddsvägen, 200928 – 200930, Gålö. Stöld från båt.
Östnora camping, 201002 – 201004, Västerhaninge. Stöld från båt.
Jenny Hillstigen, 200902 – 201009, Muskö. Stöld av båtmotor.
Dalarövägen, Karlslunds Marina, 201001 – 201024, Österhaninge. Stöld från båt.
Årsta säteri, 201101 – 201102, Österhaninge. Stöld från båt.

Smådalarövägen, Söderviken 201102 – 201106, Smådalarö. Stöld från båt.
Häringenäs, Häringe båtklubb, 201001 – 201109, Västerhaninge. Förberedelse till stöld av
båtmotor.
Tasstäppebacken, Muskö, 201117 – 201118, Muskö. Stöld från båt.
Hoppetvägen, 201113 – 201118, Muskö. Stöld av båtmotor.
Dalarövägen, Karlslunds Marina, 201103 – 201203. Stöld av båtmotor.
Dalarövägen, 201002 – 201005, Österhaninge. Stöld av båtmotor.
Breviksvägen, 201206 – 201207, Ornö. Stöld av båtmotor.
Stornäset, 201206 – 201207, Ornö. Stöld av båtmotor.
Breviks båtklubb, 201206 – 201209, Ornö. Stöld av båtmotor.
INBROTT I FRITIDSHUS
Lycksjövägen, Vendelsö, 200927 – 200928. Okänd gm har tillgripit gods ur ett olåst hus som är
under byggnation.
Gålövägen, Gålö, 201026 – 201027. Uppbruten fönsterruta.
Lycksjövägen,Vendelsö, 200919 – 201007. Stöld från tomt och från olåst källare och förråd.
Utsiktsvägen, Årsta havsbad, 20115 – 201121. 2 inbrott. Uppbrutet fönster och urtagen underdel på
altandörr.
Trollstigen, Årsta Havsbad, 201129. Uppbruten altandörr.
SORUNDA
BOSTADSINBROTT
Inbrott i hus, 201127 – 201128, Knektvägen. Gm har tagit sig in i huset på okänt sätt och tillgripit
gods.
BÅTRELATERADE BROTT
Skärlinge, 200922 – 200923, Sorunda. Stöld från båt.
Gul väg Grytnäs, 201122 – 201205, Sorunda. Stöld av båtmotor.
Röd väg Grytnäs, 201207 – 201208, Sorunda. Stöld av båtmotor.
Gul väg Grytnäs, 201206 – 201209, Sorunda. Stöld av del till båtmotor.
INBROTT I FRITDSHUS
Granholmsvägen, 200918 – 200924. Uppbruten altandörr.
Gumuddsvägen, 201004 -201011. Uppbruten altandörr, upprutna lås till bodar.

Norra vägen, 200815 - 201011. Uppbruten ytterdörr.
Östra vägen, 201105 – 201112. Uppbruten ytterdörr.
Vit väg Lisökalv, 201111 – 201112. Uppbruten terrassdörr.
Östra vägen, 201108 – 20112. Dörrar till flera hus på fastigheten.
Dyviksvägen, 201109 – 201112.
Blistavägen. 201031 – 201104. Inga synliga skador.
Nissesuddsvägen, 201129 – 201204. 2 fastigheter. Uppbruten ytterdörr, fönster.
Fållnäs, 201128 – 201204. Krossad fönsterruta.
ÖVRIGT
Som ni ser i statistiken så är antalet bostadsinbrott lägre än motsvarande tidsperiod under 2019. Vi
har inte haft några trender eller områden som direkt stuckit ut. En förklaring till detta kan vara att
många jobbar hemifrån och att detta påverkar antalet inbrott.
Beträffande ungdomsrånen så har dessa fortsatt på en lägre nivå än motsvarande tid under 2019. Det
är dock viktigt att ha en bra dialog med era barn och barnbarn och vara uppmärksam på avvikelser
och göra anmälningar om det framkommer att de varit utsatta för rån. Det här är jätteviktigt för vårt
och socialtjänstens arbete med att komma till rätta med problemet då vi vet att det finns ett
mörkertal angående antalet rån.
Beträffande brotten mot äldre så har vi sett en ökning den senaste tiden.
Det finns flera tillvägagångsät runt detta, ex. ringa och utge sig för att vara från polisen, hemtjänst,
brandkår, banker 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 vilja komma in i bostaden.
Mer information runt detta finns under polisen.se. Där kan ni skriva in åldringsbrott i sökfältet och
får då upp en sida med information om hur ni går tillväga vid en eventuell polisanmälan. Längst ned
på sidan finns sedan flikar där ni kan gå in för att se hur ni kan förebygga dessa brott.
Det är viktigt att ni har en dialog med era äldre bekanta och anhöriga för att förebygga dessa brott.
Om ni har lite långtråkigt under helgerna så kan ni kanske gå in på Samverkanmotbrott.se och
klicka där det står Förebygga brott.
Där kan ni läsa om hur en bra Grannsamverkan fungerar och hur ni kan förebygga brott och även
titta på informationsfilmer hur man kan försvåra för tjuven att ta sig in i ert hem.
Med det tänkta jag avsluta och önska er God Jul och ett gott Nytt År och med förhoppningar att
2021 blir lite bättre än 2020 med tanke på Coronan och alla problem som varit runt denna.

