Månadsbrev, juni 2018
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun.
Efter sommarperioden kommer ni att få statistiken för er kommun samt för hur LPO
Sollentuna ligger till jämfört med övriga kommuner.
Det är varma dagar nu och jag vill skicka en påminnelse att om ni har öppna
dörrar/fönster så se till att kunna ha uppsikt över dem. Tänk även över möjligheten att
installera ett entrélarm som ljuder när någon går igenom dörren.
Glöm inte att hjälpa varandra nu om era grannar är bortresta – töm brevlådor, flytta
bilar, släng sopor i varandras soptunnor, vattna blommor och ta en runda runt varandras
hus m.m.
Travgatan har tyvärr haft tre olika händelser. Det är två olika hushåll som är drabbade.

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun
Fredag 1/6 kl.20:37 – 2/6 kl.12:00

NYTORPSVÄGEN (GRIPEN)
Fullbordat inbrott, villa

Onsdag 13/6 kl.10:00 – 15:00

TRAVGATAN
Fullbordat inbrott, lägenhet

Tisdag 19/6 kl.17:30 – 17:40

LINDHEMSVÄGEN
Försök till inbrott, lägenhet

Lördag 23/6 kl.19:30 – 20:00

DRAGONVÄGEN
Försök till inbrott, lägenhet

Söndag 24/6 kl.03:45

TRAVGATAN
Försök till inbrott, villa/radhus

Söndag 29/6 kl.02:51

TRAVGATAN (samma bostad)
Fullbordat inbrott, villa/radhus

Lördag 30/6 kl.10:30 – 14:30

BJURSVÄGEN
Fullbordat inbrott, lägenhet

Fredag 29/6 kl.17:00 – 1/7 kl.20:45

FRITIOFS VÄG
Fullbordat inbrott, villa

Information:
NYTORPSVÄGEN (GRIPEN)
När de boende kom till bostaden såg denne hur en person går på dennes tomt. Personen
gick även in genom bostadens ytterdörr och kom ut på baksidan via en stege. Den
misstänkte personen försvann under en kort stund för att sedan frivilligt komma tillbaka
till bostaden och den boende. Den misstänkte fanns även kvar när polisen kom till
platsen, som då kunde gripa mannen.
TRAVGATAN
Okänd gärningsperson har brutit sig in i bostaden genom att ha borrat i altandörren vid
låset.
LINDHEMSVÄGEN
Okänd gärningsperson har försökt bryta upp bostadens ytterdörr. Brevinkastet på
dörrens samt två lås obrukbara.
DRAGONVÄGEN
Boenden var borta från hemmet under cirka 30minuter. När de kom hem såg de att
någon med okänt verktyg försökt att bryta upp lägenhetens ytterdörr. Dörren är en
säkerhetsdörr och man har ej lyckats bryta upp den helt.
TRAVGATAN, försök 1
Bostaden var larmad och larmföretaget fick kännedom om att larmet utlösts. När man
kom till platsen kunde man konstatera att brytmörken fanns på ytterdörren. Ingen har
tagit sig in i bostaden.
TRAVGATAN, fullbordat brott, samma hus som i försöket innan
Boende som sover på ovanvåningen hör smällar från ytterdörren och kort därefter
utlöses inbrottslarmet. När de går ned och kontrollerar är dörren öppen.
Gärningsmannen lämnade i samband med att larmet utlöstes.
BJURSVÄGEN
Okänd gärningsperson har brutit upp ytterdörren och sedan sökt igenom lägenheten.
Även portdörren till flerfamiljshuset var uppbruten. Smycken har stulits.
FRITIOFS VÄG
Okänd gärningsperson har brutit sig in i bostaden genom att bryta upp altandörren på
baksidan. Boenden uppger att det ser ut som att gärningspersonen har tagit sig tid att
söka igenom hushållet ordentligt men har ställt tillbaka föremålen på den plats de ska
vara på.

