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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun:  

 
Tisdag 7/11 kl. 15 – 21:45   FURUBEGSVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, villa 
 

Okänd tidpunkt – Onsdag 8/11kl.03:06       HASSELBACKEN    

    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 

Lördag 4/11 kl. 18 – 18:05          VERDANDIVÄGEN    

    Inbrottsförsök, villa 
 

Torsdag 9/11 kl.7 – 19:10          ARDENNERGATAN    

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Torsdag 9/11 kl. 5:40 – 19          ARDENNERGATAN    

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 
Torsdag 9/11 kl.12 – 22                NÄCKROSVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, villa 

 
Söndag 12/11 kl.16:35 – 16:46  RÅBÄCKSKROEN    

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Information: 
 

FURUBERGSVÄGEN  
Okänd gärningsperson har olovligen tagit sig tillträde till bostaden genom att på 

okänt sätt ta sig in genom ett fönster. Under fönstret hade gärningspersonen 

staplat däck som låg på tomten. När anmälan gjordes så kunde man inte 

konstatera att något blivit tillgripet. Polisens tekniska undersökning gav för 

ovanlighetens skull inga spår att säkra. 

  

 

Grannsamverkan 

 
     2017-11-14 

Malin Sundström 

Lokalpolisområde Sollentuna 

Jenny Markström 



HASSELBACKEN  

Okänd gärningsperson har brutit upp lägenhetsdörren och tagit sig in i 

lägenheten. Lägenheten är väl genomsökt men inte lämnad i oordning. Oklart 

vad som stulits då lägenhetsinnehavaren är bortrest. Brottsplatsundersökningen 

gav vissa spår som kunde säkras. 

 

VERDANDIVÄGEN   

Okänd gärningsperson har brutit upp altandörren till villan. Larmet har då utlösts 

varpå gärningspersonen avvikit från platsen. 

 

ARDENNERGATAN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten som ligger i markplan via ett 

fönster. Inne i lägenheten är allt genomsökt och leriga skospår finns överallt. 

Lägenhetsinnehavaren kan inte konstatera att något är tillgripet vid tidpunkten 

för anmälan. Polisens tekniker kunde säkra spår i bostaden. 

  

ARDENNERGATAN 

Okänd gärningsperson har rutit upp balkongdörren och tagit sig in i bostaden. 

Lägenheten är väl genomsökt och lämnad i stor oordning. Det kan inte 

konstateras att något är tillgripet vid tidpunkten för anmälan. 

 

NÄCKROSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom att bryta upp ett fönster. 

Villaägaren blev av med kontanter men tjuven lämnade kvar pass och 

bilnycklar. Den tekniska undersökningen gav spårsäkring 

 

RÅBÄCKSKROKEN 

Okända gärningsmän har brutit upp ett fönster på kortsidan av villan. En granne 

som är uppmärksam hör hur larmet går och ser snabba rörelser från 

ovanvåningen. Han springer då ut och hinner se hur två mörkt klädda män 

lämnar springandes. De sprang in i skogspartiet bakom huset och när polis 

kommer till platsen så påbörjas en hundspårning. Spåren går genom 

skogspartiet, ner mot en gångväg och slutade vid busshållplatsen vid 

Breddenskolan. Signalement på gärningsmännen; ca 18-20 år, en 170 cm och 

den andra 180 cm lång. Bägge hade mörka kläder och huvor uppdragna över 

huvudena.  

 

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 

 

Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14  

alternativt lämna tips på www.polisen.se 

http://www.samverkanmotbrott.se/


 

Vid pågående brott ring alltid 112! 


