
Månadsbrev, Maj, 2018, Upplands Väsby 

 
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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Och 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 
 

Torsdag 3/5 kl.11:00 – 15:30  ROSENDALSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Torsdag 3/5 kl.07:00 – 19:50  NATEGRÄND 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Måndag 7/5 – Måndag 14/5  SADELGATAN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

 

Måndag 14/5 kl.16:40   LINDHEMSVÄGEN, inbrott 1 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Tisdag 15/5 kl.09:45 – 20:34  LINDHEMSVÄGEN, inbrott 2 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Tisdag 15/5 kl.20:00 – 10:00  KAVALLERIGATAN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Fredag 25/5 kl.16:50 – 17:00  HOLMVÄGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet 

 

Lördag 26/5 k.10:30 – 13:20  HJORTVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

    

Information: 

ROSENDALSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har brutit sig in i bostaden via ett fönster på övervåningen som 

låg i anslutning till en balkong. Fönstret är krossat och det är känt att en dator samt 

telefon är stulen. 

NATEGRÄND 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att krossa en fönsterruta. Det 

fanns även brytmärken på altandörren men altandörren var intakt.  

SADELGATAN 

Okänd gärningsperson har försökt att bryta upp entrédörren.  

LINDHEMSVÄGEN, inbrott 1 
Ett vittne såg hur tre stycken maskerade män med väskor lämnade lägenheten. De hade 

tagit sig in i bostaden genom att bryta upp entrédörren. Hundpatrull samt helikopter 

deltog i sökandet men tyvärr utan resultat. 

LINDHEMSVÄGEN, inbrott 2 

Okänd gärningsperson har brutit sig in i lägenheten genom att krossa en ruta i 

balkongdörren. Lägenheten finns på andra plan. Inne i lägenheten var föremål flyttade 

och mat saknades. I övrigt var det svårt att se om något saknades. 



KAVALLERIGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att krossa balkongrutan. 

Lägenheten finns på andra våningen. Stökigt i alla rum och lådor var utdragna. 

HOLMVÄGEN 
En boende som var inne i bostaden kunde se och höra hur fyra stycken män försökte 

bryta upp ytterdörren till lägenheten. Den boende lyckades då skrämma bort männen.  

HJORTVÄGEN 

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

ytterdörr.  

 

 

 
 


