
 

 

Grannsamverkan och inbrott i Upplands Väsby kommun  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hej grannsamverkare! 

 
Här kommer en sammanställning för de inbrott som skett under december månad i Upplands Väsby. 

Genomgående för Lokalpolisområdet är att en ökning av lägenhetsbrott skett.  

 

Datum/Tid Adress Typ av bostad Fullbordat/Försök Tillvägagångssätt 
 2/12 kl.16:30 - 3/12 kl.00:03 Sommarvägen Villa Fullbordat Uppbrutet fönster 
 2/12 kl.17:30 - 3/12 kl.00:45 Solbergsvägen Lägenhet Fullbordat Uppbruten lägenhetsdörr 

7/12 kl.09:00 - 7/12 kl.14:00 Centralvägen Lägenhet Fullbordat Uppbruten lägenhetsdörr 

5/12 kl.12 - 8/12 kl.12:30 Kvarnvägen Lägenhet Fullbordat Uppbrutet fönster 
 8/12 kl.16:00 - kl.21:50 Optimusvägen Villa Fullbordat Uppbruten dörr 
 9/12 kl.17 - kl.22:00 Hasselgatan Lägenhet Fullbordat Uppbruten ytterdörr  
 t.o.m. 12/12 kl.19:55 Borgbyvägen Villa Fullbordat Utlyft fönsterkasett 

 

 

Att tänka på inför jul 
Snart är det jul och många reser bort till nära och kära för att fira. I dagarna har även många dyrbara julklappar 

liggandes hemma.  

Jag vill att ni tänker som en tjuv och ser ”möjligheterna” för en tjuv att ta sig in i er bostad. Reser ni bort – ser 

ni till att få hjälp med snöskottning? Ta in posten? Trampa runt på gården? Har ni utrustat ert hus med 

brytskydd? Fönsterlås? Se till att så mycket som möjligt försvåra och förminska möjligheterna för 

inbrottstjuven att ta sig in. Nu när det är mörkt kan det även vara smart att sätta upp lampor som reagerar på 

rörelser.  

Det kanske kan kännas mycket när jag rabblar upp allt detta som kan göras på ett hus men jag vill att ni själva 

ska se era möjligheter att påverka er egen trygghet i er egen bostad. Se till at använda de resurser ni har i ert 

eget bostadsområde och ta hjälp av vänner och framförallt era grannar. 

 

Även i flerfamiljsbostäder kan ni påverka er egen trygghet. Skulle en tjuv i dessa dagar titta in igenom era 

brevlådeinkast se en hög med post för att ni är bortresta? Eller har en granne hjälpt till att plocka bort den? 

Eller så kanske tjuven inte ser något alls för ni har en säkerhetsbrevlåda monterad på dörren?  

Se även till att snö och is inte ligger i vägen för att er port ska låsa sig när den går igen. 

 

Jag vill att ni tänker extra mycket på grannsamverkan nu i jul och att ni verkligen pratar med varandra i 

områdena så försöker vi hålla möjligheterna nere för alla inbrottstjuvar! 

 

 

Från mig önskar jag er en riktigt GOD JUL!  

Med vänlig hälsning Helena Nyström, Lokalpolisområde Sollentuna 


