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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 

GÄLLER PERIODEN 201221 – 210204 

 

I Haninge har 17 bostadsinbrott anmälts under aktuell tid. 

Dessa är fördelade på 5 lägenhetsinbrott/försök och 13 villainbrott/försök. 

Att ta med sig då är att 5 utav villainbrotten/försöken var vid samma 

tillfälle.  

Den sammanlagda siffran från föregående år under samma tidsperiod var 

17. 

 

Det sammanlagda antalet bostadsinbrott under 2020 var 153. Antalet under 

2019 var 171 och under 2018 var 161. Troligtvis har pandemin en viss 

påverkan att antalaet har minskat då många jobbar hemifrån. 

I övrigt har vi inga trender eller tillvägagångsätt gällande inbrotten i 

Haninge. 

 

BOSTADSINBROTT 

 

VENDELSÖ 

Inbrott/försök till inbrott i villa, 201229, natt. 

Vidjestigen 

Sågdalsvägen 

Lötvägen, 2 st 

Apelvretsvägen 

Tistelvägen 

Ett flertal patruller beordras till Vendelsö med anledning av ett flertal 

inbrott/inbrottsförsök i området. Med hjälp av hund grips 2 yngre män i 

närområdet. 

 

Inbrott i villa, Tistelvägen, 200103 – 200105. Uppbrutet fönster på 

baksidan av huset. 



 

Inbrott i radhus, Djurgårdsvägen, 210113, dagtid. Uppbrutet fönster.  

 

BRANDBERGEN 

Försök till inbrott, Lilla Hundens gata, 201221. Ruta till vardagsrum 

krossat. Beläget på andra våningen. Stege har använts. Brytmärken även på 

altandörren.  

 

VÄSTERHANINGE 

Inbrott i villa/radhus, Villavägen, 210125 – 210126.  Ruta krossad. 

 

VEGA 

Försök till inbrott i villa, Fraservägen, 210104. Brytskador på ytterdörr. 

 

HANDEN 

Försök till inbrott i lägenhet, Vallavägen, 201201 – 201225. Brytmärken 

på dörren. 

 

Inbrott i lägenhet, Vega Allè, 210104. Uppbruten lägenhetsdörr. 

 

Försök till inbrott i lägenhet, Vega Allè, 201204. Brytskador på ytterdörr. 

 

Inbrott i radhus/garage, Vallavägen, 210120. Målsägande ringer polisen 

med anledning av ett pågående inbrott i sitt garage som är i anslutning till 

huset. Patrullen beordras till adressen och kan där gripa 2 misstänkta. 

 

Inbrott i lägenhet, Nynäsvägen, 210125. Ett vittne ringer polisen och 

säger att flera maskerade personer bär ut saker från en lägenhet och lastar 

in i en bil. Patrull på plats men gm har då lämnat platsen. Uppbruten 

lägenhetsdörr. 

 

TUNGELSTA 

Inbrott i villa, Södertäljevägen, lågt nummer, 201231 – 210101. 

Uppbrutet källarfönster. 

 



BÅTRELATERADE BROTT 

 

Stöld ur från båt. Labbstigen, Muskö, 201220 – 201223 

Stöld ur från båt. Karlslunds marina, Dalarövägen, 201220 - 210127. 

Uppställd för vinterförvaring. 

Stöld av båtmotor. Karlslunds marina, Dalarövägen, 210104 - 210126 

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

 

Försök, Kalvsviksvägen, Österhaninge, 210106. Hus under 

uppbyggnad. Brytskador på 2 altandörrar.   

    

             

SORUNDA 

 

BOSTADSINBROTT 

Inga bostadsinbrott anmälda 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

Inga brott anmälda 

 

INBROTT I FRITDSHUS 

Inga inbrott anmälda 

 

ÖVRIGT 

Som ni ser så är Nyhetsbrevet lite kortare än vanligt och det beror 

naturligtvis på att det är lite lugnare nu beträffande aktuella brott. 

 

Beträffande bedrägerierna mot äldre så har det inte varit så många under 

aktuell tidsperiod men vi fortsätter att varna att man ska vara observant. Se 

länkarna till de förebyggande råden angående åldringsbrott i det förra 

Nyhetsbrevet.    



Sen har en kollega till mig Lana Pålsson, kommunpolis tagit initiativet 

att starta en ny form av Grannsamverkan för unga. Finns redan i 

Huddinge och Storuman. 

Se nedan texter från Lana 

 

Jag har startat en grupp på facebook som heter ”Grannsamverkan Haninge och 

Nynäshamn”. 

 

Det är en sluten grupp för alla engagerade inom grannsamverkan i Haninge och 

Nynäshamns kommun. 

Detta ska vara en bra kanal för att utbyta goda idéer och ta upp frågor som man vill ha 

hjälp med. 

Lägg gärna ut goda exempel på saker ni gör i er GSV-grupp eller andra bra tips. 

 

Tanken är att Grannstödbilarna och Grannsamverkan unga ska skriva in när dem besökt 

ett område och status. Vi kan med fördel lägga ut den information som ni skickar till 

kontaktpersonerna så att det når fram till fler i grupperna. 

 

Vi kommer starta upp Grannsamverkan unga, beskrivning finns i inbjudan som är 

bifogad. Uppstartsmötet med intresserade ungdomar: onsdag 24 februari kl 19.00, på 

Torvallaparkeringen. 

Anmäl intresse till: kommunpolis.lpo-haninge-nynashamn@polisen.se så att vi vet ungefär hur 
många som kommer (polisen bjuder på fika). 
 

 

Mvh 

Lana Pålsson 

 

Inspektör/Kommunpolis 

Polisregion Stockholm Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn 

 

Telefon: 0730-85 24 36 

 

lana.palsson@polisen.se  
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INBJUDAN 
 
Vi får ofta in klagomål på Epa-traktorer och tycker därför det skulle vara toppen om vi istället 
kan ge alla våra ungdomar som är motorburna och har sin bil som intresse, en meningsfull 
uppgift.  
 
Flera inbrott sker kvälls- och nattetid och på helgerna, den tid på dygnet då många ungdomar 
vill träffas och köra runt i sina bilar/A-traktorer. 
Tycker det vore fantastiskt om vi kan få igång ngt liknande i Haninge och Nynäshamn och att 
ungdomarna kan få känna sig behövda och uppskattade istället för klagade på.  
 
I Huddinge kommun startade polisen upp ”Grannsamverkan unga” i november och det har gett 
bra resultat. Dels har ungdomarna ett meningsfullt uppdrag, de som är ute och cruisar en kväll 
skriver det i Grannsamverkansgruppen på Facebook, vill man bidra med bensinpengar så får 
man swisha ett valfritt belopp till valfri förare. Istället för att köra i för hög fart cruisar dem nu 
istället fram för att kunna upptäcka saker som är avvikande.  
 
Uppstartsmöte med intresserade ungdomar: onsdag 24 februari kl 19.00, på 
Torvallaparkeringen. 
Anmäl intresse till: kommunpolis.lpo-haninge-nynashamn@polisen.se så att vi vet ungefär hur 
många som kommer (polisen bjuder på fika). 
 
OBS! pga nya corona-restriktioner så kommer mötet alltså att hållas utomhus – varm klädsel 
rekommenderas.  

 

Följ gärna länken och se hur det har fungerat i Storuman: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/epa-ungdomar-spanar-efter-tjuvar 
 

 
Det här är inget som man måste var med i utan Nyhetsbrevet kommer att skickas per 
mail som vanligt. 
 
Vi är dock tacksamma att ni sprider inbjudan i era Grannsamverkansföreningar så att 
den sprids bland ungdomarna som finns i era områden och eventuellt kan vara 
intresserade. 
 
Lana är också tacksam om alla frågor och kontakt sker genom angiven mailadress till 
kommunpolisen. 
 
Lars  
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