
 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  
 

 

 

GRANNSAMVERKAN HANINGE 220303 

 

GÄLLER PERIODEN 220301 – 220330 

 

SAMMANFATTNING 

 

I Haninge kommun har 12 bostadsinbrott/försök anmälts under aktu-

ell tid. 

Dessa är fördelade på 4 lägenhetsinbrott/försök och 8 villain-

brott/försök.  

Den sammanlagda siffran från föregående år, 2021, under samma 

tidsperiod var 10. Siffran för samma tidsperiod 2020 var 15. 

 

NÄR 

Som ni kan se i den bifogade statistiken när inbrott skett så är det 

svårt att dra några slutsattser om brottstider som sticker ut. Flera har 

en period som sträcker sig över en längre period och några sträcker 

sig mellan 2 dagar. Där man kan se ett tidsspann så är det ofta efter-

middag/kväll som är aktuellt. 

 

HUR 

Gällande inbrotten i lägenheter så har man i stort vid alla tillfällen 

tagit sig in/försökt genom att bryta på ytterdörren/altandörren. Be-

träffande villor/radhus så går man först och främst in genom fönster 

och altandörrar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

ANMÄLDA BOSTADSINBROTT UNDER AKTUELL TIDS-

PERIOD 

 

HANDEN 

 

VÄSTERHANINGE 

Inbrott i lägenhet, 220314 – 220315, Gränsvägen. Uppbruten bal-

kongdörr. 

 

Inbrott i villa/radhus, 220325, 12.50, Floravägen. Anmälaren 

kommer in i huset och upptäcker då 2 män som olovligen tagit sig in 

i huset. Männen avviker från platsen när de blir upptäckta. Brytska-

dor på altandörren. 

 

Försök till inbrott i lägenhet, 220216, Fiskarnas gata. När målsä-

gande kommer upptäcker han att lägenhetsdörren står öppen. Ingen 

person fanns i lägenheten och inga brytskador finns. 

 

BRANDBERGEN 

Inbrott i villa/radhus, 220303, 07.00 – 20.00, Stora Björnens 

gata. 2 fönster krossade, ett på övervåningen och ett på undervå-

ningen.  

 

NORRBY 

Försök till inbrott i ”lägenhet” i ett mindre hus, 220304, 24.00, 

Gammelgårdsvägen. Målsägande vaknade av hen hörde att någon 

höll på med att bryta på ett fönster till huset. Hon ropade och hon 

hörde då hur 2 personer pratade med varandra. Dessa lämnade plat-

sen. 

 



 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

VENDELSÖ 

Inbrott i villa/radhus, 220302, 01.45, Brovägen. Larmet har utlöst. 

Uppbrutet fönster. 

 

Försök till inbrott i villa/radhus, 220304 – 220305, Atletvägen. 

Brytmärken på fönster/fönsterkarm. 

 

Inbrott i villa/radhus, 220307 – 220311, Flöjtvägen. Gärningsman 

har tagit sig in genom att krossa en ruta. 

 

Försök till inbrott i villa/radhus, 220310 – 220312, Ragnebergs-

vägen. Brytskador på en dörr på husets baksida. 

 

JORDBRO 

Inbrott i lägenhet, 220215, 16.00 – 20.50, Fältstensvägen. Bryt-

skador på dörren. 

 

Försök till inbrott i lägenhet, 220329, 13.00, Sandstensvägen. 

Brytskador på ytterdörren. Någon ringde/bankade på ytterdörren och 

när målsägande tittade ut var det en för honom helt okänd man som 

stod utanför. Han öppnade inte men bankandet fortsatte varför han 

tittade ut igen. Han ser då 3 st, yngre män som med hjälp av en ko-

fot bryter på dörren. Dessa lämnade platsen när målsägande gav sig 

till känna. 

 

VEGA 

Inbrott i villa/radhus, 220321, 07.00 – 16.00, Hallstens väg. Upp-

brutet fönster. 

 

 



 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

BÅTRELATERADE BROTT ANMÄLDA UNDER AKTUELL 

PERIOD 

Stöld ur från båt. Morarnas båtklubb, Morarnas väg, Gålö. 220131.  

 

Tillgrepp av båt och båtmotor, Askfatshamnen, Dalarö, 220314 – 

220315. 

 

Tillgrepp av båt/båtmotor, Karlslunds marina, 220315. 3 båtar hitta-

des drivande vid inloppet till marinan. Båtarnas motorer var till-

gripna.  

 

Stöld ur båt, Karlslunds marina, 211015 – 220316. Uppställd för 

förvaring. 

 

Stöld av motorbåt, Dalarö Strandväg, Dalarö hamn, 220317 – 

220318. 2 båtar tillgripna från platsen. Bägge båtarna anträffade och 

saknade då motorer. 

 

INBROTT I FRITIDSHUS ANMÄLDA UNDER AKTUELL 

PERIOD 

Norrbyvägen, Norrby, 220214 – 220228. Uppbrutet fönster. 

 

Dalkjusevägen, Vendelsö, 220301 – 220306. Krossat fönster. 

 

Åvassa, Ornö, 211217 – 220327,  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

 

SORUNDA 

 

BOSTADSINBROTT 

Inga bostadsinbrott anmälda. 

 

BÅTRELATERADE BROTT 

Stöld ur båt, Hästnäsvägen, 220101 – 220228. 

 

INBROTT I FRITDSHUS 

Inga brott anmälda. 

 

ÖVRIGT 

Problemet angående bedrägerier som riktar sig mot äldre personer 

på olika sätt fortsätter. Därför vill jag fortsätta att trycka på hur vik-

tigt det är att ni har en dialog med era äldre släktingar/bekanta och 

pratar om att man ska vara väldigt observant om man får samtal el-

ler besök av personer som har konstiga önskemål/frågeställningar. 

Vi ser dock i flera anmälningar att målsägande har blivit mer obser-

vanta och avbrutit samtalet eller inte låtit sig luras av uppringaren. 

 

Beträffande bostadsinbrotten så har vi sett en ökning men att den 

fortfarande ligger på en lågre nivå jämfört med innan pandemin. 

 

Anmälda bostadsbrott, 220101 - 220330, 39 st 

Samma period, 2021, 23 st 

Samma period, 2020, 55 st 

Samma period, 2019, 49 st                



 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

Läs gärna igenom De stående tipsen som finns längre ned i texten 

angående vad man kan göra för att förhindra bostadinbrott. Tips 

finns också under samverkanmotbrott.se. 

 

Beträffande de båtrelaterade brotten så ser vi också en ökning och 

det här är ett brott som utav erfarenhet ökar under våren. Vi försöker 

prioritera att jobba mot problemet men är i stort behov av tips och 

iakttagelser som vi kan jobb mot. Så kontakta polisen om ni har tips 

angående bilar, personer eller annat som ni tror kan vara relaterade 

till båtbrotten. 

 

Ett problem som ni också säkert läst och hört om i media är stöld av 

katalysatorer. Att ge några bra tips hur man skyddar sig är svårt då 

brotten oftast sker nattetid och att det går väldigt snabbt när man ut-

för stölden. En bilmodell som sticker ut är Toyota Prius men det 

stjäls naturligtvis från andra bilmärken också. Vi är jättetacksamma 

om ni har iakttagelser eller tips angående de här brotten.  

 

HUR KONTAKTAR MAN POLIS OCH KOMMUN 

Vid pågående brott eller när ni misstänker att brott kommer att ske 

ska ni alltid ringa 112. Operatören på regionledningscentralen gör 

då en bedömning hur ärendet ska prioriteras. Ni har då lämnat över 

ärendet till polisen men vi är tacksamma om ni kan stanna kvar på 

platsen och göra iakttagelser och möte upp polis som beordras till 

platsen. 

Vid tips eller ärende som inte behöver omedelbar polisiär närvaro 

ska man ringa 114 14. 

 

Man kan också ge tips till polisen genom gå in på www.polisen.se  

http://www.polisen.se/


 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

Där går man in under Jag har sett eller hört något och man får där 

information hur man går vidare när man lämnar tips. 

Alla tips skickas sen till Lokalpolisområdet och är en viktig del i 

vårt förebyggande arbete och att komma tillrätta med lokala pro-

blem 

Under www.polisen.se så kan man också gå in under Jag har råkat 

utför något och man får där vägledning hur man kan anmäla vissa 

brott. 

 

FELANMÄLAN I HANINGE KOMMUN 

Vid felanmälan gällande Trafik och Utemiljö inom Haninge  

Kommun https://www.haninge.se/kommun-och-politik/engagera-

dig-och-paverka/felanmalan/ 

 

SOCIALA MEDIER OCH LÄNKAR TILL INFORMATION 

ANGÅENDE GRANNSAMVERKAN 

 

För att få en bra information av vad som händer inom Haninge kom-

mun så hänvisar vi till Haningepolisens officiella Facebooksida. 

Du behöver inte ha en egen profil på FB för att kunna läsa på sidan 

utan det fungerar som en vanlig websida.  

För att kunna gilla/följa och kommentera måste du dock ha en FB-

profil. 

Facebooksidan hittar du här https:/www.facebook.com/Polisen.Ha-

ninge 

 

För information om Grannsamverkan och tips om vad man kan göra 

för att försvåra och förhindra brott kan ni gå in på samverkanmot-

brott.se. 

http://www.polisen.se/
https://www.haninge.se/kommun-och-politik/engagera-dig-och-paverka/felanmalan/
https://www.haninge.se/kommun-och-politik/engagera-dig-och-paverka/felanmalan/


 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

Där kan du bland annat hitta information om Syfte och Mål med 

Grannsamverkan, Informationsfilmer, Information från polisen, Sta-

tistik och information och aktuella nyheter.  

 

GRANNSTÖD 

Läs gärna igenom nedan information från Grannstöd och ta del 

av deras verksamhet och vad de gör. Dom behöver nya medlem-

mar och skulle vara jättetacksamma om några utav er skulle 

vilja kontakta dem och få mer information och eventuellt börja 

vara med och bemanna Grannstödsbilen.  

Detta är Grannstöd 
Grannstöd är ett komplement till Grannsamverkan. Vi engagerar 

frivilliga deltagare som på dagtid patrullerar i Haninge. Via mobilte-

lefon har vi alltid möjlighet till kontakt med kommunpolisen. 

 

Vårt uppdrag 

De flesta inbrott sker på dagtid då de flesta är på jobbet. Vi åker 

runt i Haninge och patrullerar i områden som har Grannsamverkan, 

iförda våra gula grannsamverkansvästar. För det allra mesta är vi 

två personer i bilen och utgår från kommunhuset i Handen. 

  

När vädret tillåter och vi har tid promenerar vi delar av passet. Vi 

pratar gärna med de boende som ju har den bästa kännedomen om 

sitt närområde och delar med oss av tips angående brottsförebyg-

gande åtgärder. Goda erfarenheter av Grannsamverkan är viktigt 

att föra vidare. 

  



 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

Vår främsta uppgift är att genom närvaro hjälpa till att förebygga 

brott men också att inspirera de boende till bättre uppmärksamhet. 

  

Vi ska synas, observera och registrera, men inte ingripa. Vi rappor-

terar våra observationer till polisen och kommunen, beroende på 

vad som observerats. 

 

För att få veta mer om Grannstöd, besök gärna vår hemsida 

www.grannstodhaninge.se 

När vi patrullerar kan ni kontakta oss på mobiltelefon 073 – 034 

78 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grannstodhaninge.se/


 

 

 

 

GRANNSAMVERKAN  

 

Faktaansvarig:  

STÅENDE TIPS ATT TÄNKA PÅ 
 

 Lås alltid alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder.  

 Lås dörren även när du är hemma, ett lås med vred är tillräckligt för att 

förhindra ”tillfällighetstjuvar” som känner på dörrhandtag.  

 Stäng alltid låskåpan om du bor i lägenhet med brevinkast i dörren, så 

att tjuven inte kan använda sig av låsslunga.  

 Plocka undan stegar och andra verktyg som lätt kan användas som in-

brottsverktyg.  

 Sätt timer med oregelbunden tidsinställning på belysning och ev 

”klockradio”.  

 Berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan hjälpa till att ha 

koll på din bostad, t.ex. med posttömning, sophantering, an-vända din 

parkering m.m. Upplys dem även om det är någon som ska ha tillgång till 

din bostad under bortavaron.  

 Förvara stöldbegärlig egendom såsom smycken, pengar, pass, läsplat-

tor m.m. på ett betryggande sätt. Gör det svårt för tjuven att hitta värdesa-

ker!  

 Stöldskyddsmärk värdeföremål med t.ex. märk-DNA och fotogra-fera 

eller filma dina värdesaker. Mer info finns här: https://polisen.se/utsatt-

for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/  

 Skriv redan idag upp tillverkningsnummer/ram-nummer/IMEI-nummer 

etc. (IMEI-nr på telefonen= tryck *#06# om du inte har kvar kartongen ) 

på dina föremål som har sådana möjligheter.  

 Se över dina fönster! Kan några skruvas igen? Skaffa fönsterlås till 

främst dem på insynsskyddade baksidor  

 Rörelsestyrda lampor, på främst insynsskyddade delar av huset är en 

enkel och billig investering  

 

 


