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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 

Gäller perioden 190211 – 190401 

 

BOSTADSINBROTT 
 

Under perioden har 21 bostadsinbrott/ försök anmälts jämnfört med samma period 2018 

då 16 inbrott anmäldes. 

 

Totalt har 48 bostadsinbrott anmälts hittills från 190101. Motsvarande siffra från 2018 

är 52 st. 

Anmälningarna från i år är fördelade på 33 villainbrott och 15 lägenhetsinbrott.  

 

Inga speciella iakttagelser har gjorts i samband med dessa. 

 

HANDEN 

Olsängsvägen. Inbrott i villa/radhus. 190215. Krossat fönster. När målsägande 

kommer vid 18.00 ljuder larmet från huset. Hon ser också en ficklampa som rör sig inne 

i huset. Större insatts med bl.a hund. Tyvärr inget gripande 

 

Haningevägen. Försök till inbrott i lägenhet. 190218 - 200219. Kraftiga brytmärken 

på ytterdörren 

 

Arkens väg. Försök till inbrott i lägenhet. 190221. Inga skador. Eventuellt har ok gm 

fått tag på nycklarna till lägenheten. 

 

Runstensvägen. Inbrott i villa/radhus.190322. Larmet har utlöst vid 20.00-tiden. 

Rutan till altandörren har krossats och dörren har sen öppnats. Troligtvis har ingen varit 

inne i villan. 

 

VEGA 

Tromsövägen. Inbrott i villa/radhus. 190226. 20.00, larmet har utlösts. Gm har tagit 

sig in genom att krossa ett fönster. Ingen kvar i huset när mä kommer hem. 

 

Tromsövägen. Försök till inbrott i villa/radhus. 190312 – 190314. Brytskador på ett 

fönster. 

 

Söderhagsvägen. Inbrott i villa/radhus. 190316. Gm har troligtvis tagit sig in genom 

att kasta en sten genom ett fönster i ytterdörren och sen öppnat den. 



  

VENDELSÖ 

Annebergsvägen. Försök till inbrott i villa/radhus. 190309 – 190310. Någon har 

försökt skruva bort låset i garagedörren som ligger under huset. 

 

BRANDEBERGEN 

Stora Björnens gata. Inbrott i villa/radhus. 190222. Gm har tagit sig in genom att 

rycka upp altandörren. 

 

Stora Björnens gata. Inbrott i villa/radhus. 190101. Uppbruten ytterdörr. 

 

Valfiskens gata. Inbrott i villa/radhus. 190311. Gm har tagit sig in genom att bryta 

upp ett fönster. 

 

JORDBRO 

Krogtäppan. Inbrott i villa/radhus. 190223. Uppbrutet fönster på baksidan av huset. 

 

Kullerstensvägen. Inbrott i villa/radhus. 190312. Larmet har utlöst. Oklart hur gm 

tagit sig in. 

 

VÄSTERHANINGE 

Prästgårdsängen. Försök till inbrott i villa/radhus. 190322. Gm har försökt krossa 

fönster till altandörren och även försökt bryta upp den utan att lyckas. 

 

Kvastgränd. Inbrott i villa/radhus. 190312. Gm har tagit sig genom att krossa rutan 

till altandörren och har sen öppnat dörren.  

  

Tallstigen. Inbrott i lägenhet. 190314. Uppbruten balkongdörr. 

 

Kiselstigen. Inbrott i villa/radhus. 190322. Uppbrutet fönster vid fastighetens altan. 

 

Timjanstigen. Inbrott i villa/radhus. 190321. Krossat en ruta i altandörren. 

  

TUNGELSTA 

Åvägen. Inbrott i villa/radhus. T.o.m190318. Målsägande bortrest. Granne upptäcker 

att någon okänd har tagit sig in i huset genom att bryta upp ett fönster. 

 

 

 

 

 



DALARÖ 

Utövägen. Inbrott i villa/radhus. 190226, 02.30. Målsägande vaknar av att okänd 

person finns inne huset. Polis som tillkallas tillplats griper en person i närområdet. 

 

Strandvägen. Inbrott i villa/radhus. 190226, 02.30. Uppbruten altandörr. En person 

gripen. Se ovan. 

 

 

 

BÅTRELATERADE BROTT 
 

GÅLÖ 

Finkaruddsvägen. Stöld av båtmoter, 190118 – 190219. Från båt som stod uppställd 

för vinterförvaring. 

 

Finkaruddens båtklubb. Stöld av båtmotor. 190301 – 190303. 

 

MUSKÖ 

Notvarpsvägen. Stöd av båtmotor från privat tomt. 190112 – 190213 

 

Talluddsstigen. Stöd av båtmotor. 190204 – 190216. 

 

Västeruddsvägen. Stöld av datorbox. Hände i november – december. Anmält nu. 

 

Myrstigen, Stöld av båtmotor. 190315 – 190322. 

 

DALARÖ 

Karlslunds Marina. Stöld av båtmotor från båt som stod på en båttrailer, 120101 – 

12014. 

 

Karlslunds Marina. Stöld av kåpa av propeller. l190224 – 190312. 

 

Dalarö varvsväg. 190321, 02.20. Patrull beordras till Askfatshamnen, Dalarö med 

anledning av pågående stöd av båtmotorer. På vägen fram möter patrullen en skåpbil 

och fattar då misstanke om att den kan vara inblandad i stölden. I bilen hittas båtmotor 

och 3 personer kan gripas på plats.   

 

Karlslunds Marina. 190201- 190322. Stöld av trailer med motorbåt. 

 

 

 



TUNGELSTA 

Hammarbergsvägen. Stöld av båt, båtmotor, m.m. 190219. Målsägande blir 

uppringd av en kvinna som berättade att hans trailer med båt stod uppställd på hennes 

tomt. Må åkte till platsen, som var några kilometer från hans bostad, och kunde 

konstatera att det var hans båt men att motorn saknades. 

 

Södertäljevägen. Stöld av båtmotor. 190222. Patrull beordrades till Södertäljevägen 

med anledning av att en anmälare hade hittat 3 st båtmotorer och även hört ljud från 

personer i den närliggande skogen. Trots sökinsatts hittas inga gärningsmän. 

  

 

INBROTT I FRITIDSHUS 
 

Årsta Havsbadsvägen, Årsta Havsbad. Försök till inbrott.190224 – 190327. 

Brytskador på en dörr. 

 

ÖVRIGT 
 

Vi ser en stor ökning av personrån där ungdomar rånar andra ungdomar. Detta har ni 

säkert och hört om i media och det är inget problem som är specifikt för Haninge utan är 

ett stort problem i hela Stockholmsområdet. 

 

Vi ser att rånen sker lite mer på helgerna men även på vardagar och att de ofta sker 

mellan 12.00 -  22.00. 

 

Vi ser en liten konscentration av rånen runt centrala Handen men det sker även rån i 

andra kommundelar och då ofta i närheten av kommunikationspunkter. Ofta är det flera 

ungdomar som tillsammans rånar ensamma eller 2-3 ungdomar som är ute och rör sig. 

 

Sakerna man tar är ofta dyra jackor, kepsar, hörlurar och märkeskläder. 

 

Prata gärna med era barn och barnbarn om detta. De är säkert helt medvetna om det här 

problemet men det är bra att ha en dialog. 

Man ska naturligtvis kunna röra sig vart man vill men det är i alla fall bra att vara 

medveten om att man eventuellt ska undvika vissa platser under vissa tider. 

 

Som ni förstår så jobbar både den inre och yttre personalen aktivt runt det här problemet 

och tar gärna emot tips runt detta.  

Ni ringer då som vanligt 112, tyvärr kan det vara lång väntetid, eller så går ni på 

polisen.se där ni kan lämna tips.  


