
Månadsbrev, Mars, 2018 

 
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun.  

 

Anledningen till att vi skickar ut denna information är för ge er alla den aktuella 

lägesbilden om hur det ser ut gällande bostadsinbrott i er kommun samt i vårt 

Lokalpolisområde som består av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna. 

 

Först lite övergripande statistik hur det ser ut i hela region Stockholm. Se presentation 

nedan från polisens regionala brottssamordning angående utvecklingen.  

(Obs – att det smugit sig in ett faktafel i textens första stycke – det skall givetvis vara 

”…siffran för mars var 624.”) 

 

 

 

 
 

 

 

 



I Lokalpolisområde Sollentuna (Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna) ser utvecklingen 

ut så här under den senaste åttaveckorsperioden – även jämförelse med de andra 

Lokalpolisområdena i Region Stockholm. 

 

 

 
 

 
  



Nedan ser ni de fullbordade samt försök till inbrott som skett i er kommun: 
 

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 

1/3 kl.08:00 – 18:00   HUGINVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

2/3 kl.10:30 – 15:50   RYTTARTORPSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

7/3 kl.10:00 – 11:50   PRÄSTGÅRDSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Lördag 10/3 kl.15:00 – Söndag 11/3 kl.11:30 RUSTHÅLLARGRÄND 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Tisdag 13/3 kl.16:20 – 22:00  ARDENNERGATAN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Fredag 16/3 kl.11:00 – 11:05  TELLUSGRÄND 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Fredag 16/3kl.07:30 – 16:30  BLOMMELUNDSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet  

 

Lördag 17/3 kl.19:30 – 19:45  SKVALTAGATAN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Lördag 17/3 kl.16:00 – 22:30  VAXMYRAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Lördag 17/3 kl.16:30 – 22:22  NORRA ÅRVÄGEN, GRIPEN! 

    Fullbordat inbrott, villa  

 

Måndag 19/3 kl.12:00 – 13:30  TETORPSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa/radhus 

 

Fredag 23/3 kl.17:45 – 23:30  STENBROVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Lördag 24/3 kl.03:00   GULDVINGEVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa  

 

Lördag 24/3 kl.12:30 – 20:50  AKLEJAVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa 

 

Tisdag 27/3 kl.08:45 – 14:30  HEIMDALSVÄGEN 



    Fullbordat inbrott, villa 

 

Onsdag 28/3 kl.07:00 – 13:00  SÄRIMNERVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa 

 

Torsdag 22/3 kl.12:00 – Söndag 25/3 kl.17:00 JORDBRUKARGATAN 

    Fullbordta inbrott, villa 

 

Torsdag 29/3 kl. 12:00 – 17:20  HAMMARBYVÄGEN  

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Fredag 30/3 kl. 09:00 – Lördag 31/3 kl. 08:50 VATTENMÅRAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa/radhus 

 

Lördag 31/3 kl. 17:00 – 21:30  BESVÄRSVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

     

Information: 

 

HUGINVÄGEN 

Okänd gärningsperson har krossat en ruta på husets altandörr och sedan tagit sig in i 

bostaden. Stökigt och smycken saknas. 

RYTTARTORPSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har lyft ut rutorna från en fönsterdörr. Samtliga rum är 

genomgångna. 

PRÄSTGÅRDSVÄGEN 

Gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom stulna nycklar. Okänt vad som stulits. 

RUSTHÅLLARGRÄND 

Gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att lossa en ruta ur altandörren. Huset 

var i oordning och lådor och skåp stod öppna med utrivna föremål. 

ARDENNERGATAN 

Okänd gärningsperson har brutit upp ett fönster och tagit sig in i lägenheten. Fönstret 

var, från gatan sett, täckt av en buske. Känt att datorer är stulna.  

TELLUSGRÄND 

Målsäganden befanns sig på övervåningen när denne hörde en smäll från 

undervåningen. När denne tittade ut genom fönstret sågs en bil stående utanför 

bostaden. En man stod utanför fönstret med en sten i handen. Troligtvis hade 

gärningspersonen försökt krossa ett fönster men misslyckats. Gärningspersonerna 

lyckades fly från platsen. 

BLOMMELUNDSVÄGEN 
Okända gärningspersoner har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 

lägenhetsdörren. Känt att smycken har stulits.  

SKVALTAGATAN 
Okänd gärningsperson har krossat en fönsterruta och på så sätt tagit sig in i bostaden. 

Okänt vad som stulits.  



VAXMYRAVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sin i i bostaden genom att bryta upp en altandörr. Hela 

bostaden är genomsökt.  

NORRA ÅRVÄGEN GÄRNINGSMAN GRIPEN! 
En granne ringde in till polisen då denne sett en person sittandes i skogen. Denne 

verkade hålla vakt åt något och dolde sitt ansikte. Polispatrullen kom till platsen och när 

tre gärningspersoner såg polisen började de att springa. En av dem fångades in och de 

övriga två sprang åt varsitt håll. Gods i form av elektronik återfanns på platsen. Ett 

hushåll hade haft inbrott där man hade plockat ut en fönsterkasett ur en altandörr och 

sedan tillträtt bostaden. 

TETORPSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i huset och tillgripit smycken, kontanter samt 

jackor. Tillträde till huset har skett genom att man krossat ett fönster bredvid 

huvudentrén. Därefter har man stuckit in en hand och lossat fönsterhakarna för att öppna 

fönstret och sedan klättra in. 

STENBROVÄGEN 

Okända gärningspersoner har tagit sig in i bostaden genom ett fönster. När boende kom 

hem såg de att ett sovrumsfönster på nedervåningen stod öppet. Bland annat har 

smycken samt elektronik stulits.  

GULDVINGEVÄGEN 

Två stycken okända gärningspersoner har tagit sig in via altandörren till bostaden. 

Gärningspersonerna letade igenom undervåningen och därefter har de tagit sig upp på 

övervåningen där familjen låg och sov. Boenden vaknade och jagade ut gärningsmännen 

från bostaden. Datorer stulna.  

AKLEJAVÄGEN 

Okänd gärningsperson har plockat ut ett fönster och ställt det på insidan av huset. Okänt 

vad för skador som finns på fönster och karm. Man tror inte att någon varit inne i 

bostaden.  

JORDBRUKARGATAN 

Okända gärningspersoner har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp en metallram 

till ett fönster i en balkongdörr. Man har även krossat dubbelglasfönstret. Föremål 

omkringslängda i bostaden. 

HEIMDALSVÄGEN 

Okända gärningspersoner har tagit sig in i bostaden genom att ta sig in genom ett 

fönster på baksidan av huset. Baksidan ligger väl insynsskyddat. Brytmärken fanns vid 

fönsterramen. Känt att smycken, klockor och elektronik har stulits.   

SÄRIMNERVÄGEN 

Boende uppmärksammar brytmärken på dörrkarm samt vid låset på dörren. Även 

skospår kan ses från det närliggande skogsområdet.  

Gärningspersonerna har ej lyckats ta sig in i bostaden.   

Bostaden var utrustad med ett larm som utlöstes vid tillfället. 

HAMMARBYVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp lägenhetsdörren. 

Mycket rörigt i lägenheten. Oklart vid anmälningstillfället vad som stulits.   

VATTENMÅRAVÄGEN  

Boende blev kontaktad av granne som uppmärksammat att fönster på framsida var 

uppbrutet där okänd gärningsperson visade sig ha tagit sig in. Mycket rörigt i bostaden. 



Personen har tagit sig ut via fönster på baksida. Verktygsspår finns vid uppbrutna 

fönstret på framsida. Granne informerade även boende om kvast som stått lutad mot 

ytterdörr. Detta uppfattas av boende som att gärningsperson gjort det för att ha kontroll 

på om familjen kommit hem eller inte. 

BESVÄRSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har brutit bort lister till fönster på bostadens baksida som är 

insynsskymd. 

 

 

 

 

 
 


