
210308 

 

NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 

GÄLLER PERIODEN 210205 – 210307 

 

I Haninge har 4 bostadsinbrott anmälts under aktuell tid. 

Dessa är fördelade på 1 lägenhetsinbrott/försök och 3 villainbrott/försök. 

Den sammanlagda siffran från föregående år under samma tidsperiod var 

32. 

 

Från årsskiftet fram till 210307 så har 16 bostadsinbrott anmälts i Haninge 

kommun. Samma tidsperiod 2020 var siffran 44.  

 

BOSTADSINBROTT 

 

VENDELSÖ 

Försök till inbrott i villa, Henriksbergsvägen, 210208, 18.00. När 

målsägande kommer hem hörs ljud från altandörren. När hon kommer in i 

huset och tänder lampan ser hon en man som står vid altandörren, och som 

hon uppfattar det, försöker bryta upp dörren. Mannen springer då från 

platsen. Inget signalement.  

 

Inbrott i villa/radhus, Vendelsö skolväg, 210228 – 210304. Målsägande 

uppger att de varit bortresta och nä de kommer hem så upptäcker de att 

någon okänd tagit sig in genom att bryta upp altandörren. 

 

VÄSTERHANINGE 

Inbrott i lägenhet, Vargvägen,  210303,  08.00 – 16.00. Gärningsman har 

tagit sig in genom att bryta upp köksfönstret. 

 

HANDEN 

Inbrott i villa, Kvarntorpvägen, 210205 – 210206.  Fönster krossat vid 

sidan av entrédörren som sen öppnat och klättra in. 



 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

 

Gersholmsvägen, Muskö, 210215 – 210220. Stöld av motor från 

båt uppställd för vinterförvaring. 

 

Karlslunds marina, 201115 – 210221. Stöld av båtdelar 

instrumentpanel, m.m från båt uppställd för vinterförvaring. 

 

Sånövägen, Muskö, 210224, 02.45. Stöld av båtmotor från båt 

uppställd för vinterförvaring. Larm utlöst men gps:n avlägsnad 

och låg slängd i båten. 

 

Björnholmsvägen, Muskö, 210221 – 210225. Stöld av båtmotor 

uppställd för vinterförvaring. 

 

Askviksvägen, Gålö båtklubb, Gålö, 210301 – 210302. 

Stöld/försök till stöld av båtmotor från båtar uppställd för 

vinterförvaring. 

  

INBROTT I FRITIDSHUS 

 

Inga brott anmälda 

             

 

 

 

 

 

 



SORUNDA 

 

BOSTADSINBROTT 

 

Inga bostadsinbrott anmälda i Sorunda. 

Under perioden är bara ett bostadsinbrott anmält i Nynäshamns 

kommun. Lägenhetsinbrott. 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

 

Inga brott anmälda 

 

INBROTT I FRITDSHUS 

 

Inga inbrott anmälda 

 

ÖVRIGT 

 

Som ni ser så är vi inne i en lugn period nu gällande inbrott och stölder. 

 

Beträffande bostadsinbrotten är det en markant skillnad mot vad det varit 

de senaste åren då våren varit en tid då det varit många inbrott. Som jag 

skrev tidigare i brevet så har det hittills varit 16 inbrott mot 44 st 2020, 37 

st 2019 och 48 st 2018. 

En del av förklaringen är säkert att många jobbar hemma och risken för att 

bli upptäckt har ökat. 

 

Beträffande bedrägerier angående vaccination mot covid-19 så får vi in 

anmälningar där bedragare på olika sätt försöker lura människor. Bifogar 

därför en Information på vad man ska tänka på om man får telefonsamtal 

angående detta. 

 

En sak som är en avvikelse är att vi förra veckan hade 5 anmälningar där 

någon okänd hade sprängt återvinningscontainrar vid återvinningsstationer 



på olika platser inom Lokalpolisområdet. 1 i Vega, Hallstens väg, 3 i 

Västerhaninge, Nederstaleden, Kyrkvägen och 1 i Nynäshamn, 

Hamnviksvägen. I nuläget oklart vad som använts vid sprängningarna. 

Det har dock inte varit några anmälningar från helgen angående detta. 

 

Har ni information runt detta så är vi tacksamma för alla uppslag. Kan vara 

ungdomar som håller på med det här och då är det bra att så snabbt som 

möjligt få stopp på det innan någon blir skadad. Någon utomstående eller 

dem själva. 

 

Lars 

 

  
 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

   


