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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 

 

Fredag 22/12 kl.14:00 – 17:00  NILS ÅHLINS VÄG 

    Fullbordat, lägenhet 

 

t.o.m. Tisdag 26/12 kl.13:30  CENTRALVÄGEN 

    Fullbordat, lägenhet 

 

Måndag 25/12 kl.18:00 – 26/12 kl.19:00  CENTRALVÄGEN 

    Fullbordat, lägenhet 

 

Söndag 24/12 kl.18:55   PARKVÄGEN, TRE GRIPNA! 

    Fullbordat, villa 

 

Lördag 23/12 kl.07:00 – 29/12 kl.18:30  LILLVÄGEN 

    Fullbordat, villa 

 

Måndag 1/1 kl.05:00 – 15:15  DAGSLÄNDEVÄGEN 

    Fullbordat, villa 

 

Söndag 21/12 kl.10:30 – 1/1 kl.18:30  VINTERVÄGEN 

    Försök, villa 

 

Torsdag 4/1  kl.10:15 – 20:15  GALOPPGATAN 

    Fullbordat, lägenhet  

 

Lördag 6/1 kl.19:00 – 19:05  FURUBERGSVÄGEN 

    Fullbordat, villa 

 

t.o.m. 7/1 kl.10:21   OXUNDAVÄGEN 

    Försök, villa 

 

Information: 

NILS ÅHLINS VÄG 

Okänd gärningsperson har brutit sig in i lägenheten genom att bryta sig in via altandörren.  

CENTRALVÄGEN, två stycken inbrott 

Inbrott i två bostäder på Centralvägen där tillvägagångssättet är detsamma. Balkongdörrens 

fönster är krossat samt att det finns brytmärken på balkongdörrens karm.  

Grannsamverkan 

 
2018-01-08 

Helena Nyström 

Lokalpolisområde Sollentuna 

Jenny Markström 



PARKVÄGEN 

Vittnen ser hur fyra gärningsmän hoppar ur bostadens fönster. Efter spårning med hund 

kunde tre gärningsmän gripas! 

LILLVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom ett fönster, Okänt vad som stulits. 

DAGSLÄNDEVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att slå sönder altandörren som bestod 

av glas. 

VINTERVÄGEN 

Okänd gärningsperson har försökt ta sig in i bostaden genom att försöka bryta upp ett fönster 

på baksidan.  

GALOPPGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten genom att ta ut hela fönstret ur 

fönsterkarmen.   

FURUBERGSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp fönstret på altandörren. 

Sovrum samt badrum har genomsökts.  

OXUNDAVÄGEN 

Okänd gärningsperson har krossat en ruta för att ta sig in i bostaden. En granne ska även ha 

sett att lägenhetsdörren ska ha stått öppen. 

 

 

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

114 14 

eller lämna tips på www.polisen.se 

 

 

 

Vid pågående brott ring alltid 112! 
 

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/

