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NYHETSBREV, GRANNSAMVERKAN HANINGE 

 

GÄLLER PERIODEN 210308 – 210520 

 

I Haninge kommun har 16 bostadsinbrott/försök anmälts under aktuell tid. 

Dessa är fördelade på 11 lägenhetsinbrott/försök och 5 villainbrott/försök. 

Den sammanlagda siffran från föregående år under samma tidsperiod var 

21. 

 

Från årsskiftet fram till 210517 så har 35 bostadsinbrott anmälts i Haninge 

kommun. Samma tidsperiod 2020 var siffran 65.  

 

BOSTADSINBROTT 

 

VENDELSÖ 

Inbrott i villa, Gamla Lyckebyvägen, 210319, 01.00. 

Målsägande vaknar av ljud från köket och när han kommer dit ser han att 

ett fönster är uppbrutet och han ser konturer av en person utanför som 

springer från platsen.  

 

Inbrott i villa, Skolrådsvägen, 210510 – 210511. 

En granne kontaktade målsägande som var bortrest och berättade att hennes 

altandörr stod öppen. Okänd gm har brutit upp ett mindre fönster och sen 

lämnat genom att öppna altandörren från insidan. 

 

Försök till inbrott i villa,  Lyckebyvägen, 210515 – 210519 

Brytmärken på dörrar på baksidan av huset 

  

VÄSTERHANINGE 

Försök till inbrott i lägenhet. Huggarvägen, 210401 – 210402. 

Brytskador på ytterdörr. 

 



 

 

 

HANDEN 

Försök till inbrott i lägenhet, Vallavägen, 210401, 10.00. 

Målsägande uppger att hon är hemma när hon hör ljud från ett rum. Hon 

upptäcker senare brytskador på ett fönster. 

 

BRANDBERGEN 

Inbrott i lägenhet.  Norra kronans gata, 210316, 14.00. 

Patrull beordras till adressen med anledning av pågående inbrott. 

Gärningsmännen har lämnat platsen när polis anländer. Enligt vittnen 2 st 

män. Uppbruten ytterdörr. 

 

Inbrott i lägenhet. Tvillingarnas gata, 210319, dagtid. 

Uppbruten ytterdörr. 

 

Inbrott i lägenhet, Oxens gata, 210331, kvällstid. 

Uppbruten ytterdörr. 

 

Inbrott i lägenhet. Vattumannens gata, 210404, 13.00 – 22.00. 

Uppbruten ytterdörr. 

 

Inbrott i lägenhet. Vattumannens gata, 210429, 14.30 – 19.40. 

Någon okänd har varit inne i lägenheten och sökt igenom lådor och 

garderober. Inga synliga brytskador. 

 

Inbrott i lägenhet. Fiskarnas gata, 210517, 15.00 – 18.20. 

En granne kontaktar polisen med anledning att målsägandes lägenhetsdörr 

är uppbruten. 

 

 

 

 

 



VEGA 

Inbrott i lägenhet. Haugens gränd, 210411, 15.00. 

En granne uppmärksammar att lägenhetsdörren står öppen och att han hör 

röster från lägenheten. Han ser också brytmärken på dörren. När han går in 

i sin lägenhet för att ringa polisen inser gärningsmännen att de är upptäckta 

och lämnar platsen. 4 st yngre män.  

 

JORDBRO 

Inbrott i villa, Klapperstensvägen. 2 st under samma dag. 210318. 

Krossat ruta till altandörr. 

 

Inbrott i lägenhet, Blockstensvägen, 210402. 

Brytskador på ytterdörren. 

 

TUNGELSTA 

Försök till inbrott i villa, Allévägen, 210515, 12.45 – 13.45. Misstanke 

om flera andra brott,   

Vittnen iakttar när en person försöker bryta sig in i en bostad samt utför 

diverse andra brott. Polis anländer och personen grips på plats.   

 

BÅTRELATERADE BROTT 

Södertäljevägen, Tungelsta, 210311 – 210315. 

Stöld av båt och båttrailer som stod uppställd på målsägandes 

tomt. 

 

Lugnetvägen, Muskö. 210311. 

Stöld av båtmotor.  

 

Askfatshamnen, Dalarö, 210317 – 210319. 

2 båtar som blivit utsatta för stölder. 

 

Skälåkersvägen, Gålö. Lång brottstid. 

Båt med båttrailer stulet från en uppställningsplats. 



Dalarö varvsväg, Dalarö, 210320 – 210330. 

Stöld av båt. 

 

Näsängsvägen, Muskö, 210409 – 210412. 

Stöld av 2 båtmotorer från båtar som stod uppställd på inhägnat 

område. 

 

Karslunds Marina, Dalarövägen. 3 anmälningar. Lång 

brottstid. 

Stöld av båtmotor, ankare, propellrar, m.m. 

 

Dåntorpsvägen, Jordbro, 210410 – 210503. 

Stöld av motor och GPS från båt som stod uppställd för 

vinterförvaring. 

 

 

INBROTT I FRITIDSHUS 

Sven Wallanders väg, Årsta Havsbad. 210411 – 210416. 

Uppbrutet fönster. 

 

Västeruddsvägen, Muskö. Lång brottstid. 

Uppbruten dörr till uthus. 

 

Knöppels backe, Dalarö. 210418 – 210428. 

Brytskador på fönster bredvid entrédörr. 

 

 

 

 

 

 



SORUNDA 

 

BOSTADSINBROTT 

 

Inga bostadsinbrott anmälda i Sorunda. 

Under perioden är 4 bostadsinbrott anmälda i Nynäshamns kommun.  

Inbrott/försök i villa. 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

 

Frönäs sjöväg, 210201 – 210318. 

Stöld av växelhus och propeller. 

 

Svart väg Grytnäs, 210220 – 210501. 

Stöld av drev och växelhus. 

 

INBROTT I FRITDSHUS 

 

Väggarövägen, 210401 – 210501. 

Uppbrutna fönster på huvudbyggnad och friggebod. 

 

 

NÄR OCH HUR 

När man tittar på tider och tillvägagångsätt så är det eftermiddagar och 

kväller där det utförs mest inbrott och tillvägagångsättet är ju oftast man 

använder någon form av brytverktyg för att bryta dörrar och fönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅLDRINGSBROTT 

Det senaste dygnet, 210520 har det inkommit 3 anmälningar gällande 

åldringsbrott. Äldre personer har fått telefonsamtal från okänd man som 

sagt att någon okänd tagit lån i målsägandes namn. En man har sen kommit 

hem till personerna för att rätta till det hela och då velat ha deras bankkort 

och kod. Vid ett tillfälle har den misstänkte fått med sig kort och kod men 

har inte lyckats handla eller ta ut några pengar. I de övriga fallen har 

gärningsmannen inte lyckats få med sig något kort. 

Alle 3 händelserna har skett i Vendelsöområdet. 

 

Viktigt att man är observant om man skulle få liknade samtal eller samtal 

som man tycker är lite konstiga. Banker, polis och andra myndigheter 

sköter inte sina kontakter med allmänheten på det här viset. Prata gärna 

med era äldre släktingar/bekanta om problemet.   

 

 

ÖVRIGT 

Som ni ser så fortsätter trenden med ett mindre antal anmälda 

bostadsinbrott jämfört med samma tidsperiod 2020. Vi ser inga trender 

eller avvikelser förutom att andelen lägenhetsinbrott är större än 

villainbrotten. 

 

Beträffande sprängningarna av återvinningscontainrar som jag skrev i det 

förra Nyhetsbrevet så upphörde de direkt efter att påsklovet var slut. 

 

För kännedom så är det här Nyhetsbrevet det sista i det här formatet. Det 

har väl i stort sett varit liknade under många år så vi tänkte nu göra om det 

lite till utseende 

 och vad det ska innehålla. Blir väl inga jättestora förändringar men vi 

hoppas att det ska bli förändringar till det bättre. 

 

Lars  

  
 
 

 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

   


