
Månadsbrev, Oktober 2018 
 
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun. 

 

Oktober månad slutade på 459 bostadsinbrott (inklusive försök) i Region Stockholm 

vilket är betydligt färre än motsvarande period förra året (898). 

 

Lokalpolisområde Sollentuna har följt den relativt sett positiva trenden med några 

veckors undantag som sticker ut. 

 

En ökning har dock kunnat ses från denna låga nivå under v 44. Återstår att se om det är 

tillfälligt eller ett trendbrott uppåt igen. 

 

 

 
 



 

 



 

 

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 

 
Måndag 10/1 kl.13:30 – 19:00  ASPVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa 

 

Torsdag 4/10 kl.18:00 – 20:00  SANDAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Torsdag 4/10 kl.17:00 – 5/10 kl.10:55  SÄRIMNERVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

5/10 kl.07:00 – 14:00   RUNSAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

5/10 kl.15:25 – 15:28   FRITIOFS VÄG 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Onsdag 3/10 – 5/10 kl.12:00  DRAGONVÄGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet  

 

Söndag 28/10 kl.02:00   VINTERVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

 
Information: 

ASPVÄGEN 
Krossad altanruta. Då altandörren var låst lyckades man troligen inte öppna upp dörren 

genom att sticka in handen.  

SANDAVÄGEN 

Okänd gärningsperson har plockat ur två stycken fönster och sedan tillträtt bostaden. 

SÄRIMNERVÄGEN 
Okänd gärningsperson har krossat en ruta och därefter tagit sig in i bostaden.   

RUNSAVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att öppna upp ett 

vädringsfönster. Fönsterhakarna var av och en lampa hade flyttats. Smycken hade 

stulits.  

FRITIOFS VÄG 

Målsäganden hör oljud vid entrédörren. När man går och ska kontrollera möter man en 

maskerad man i trappen på väg upp till övervåningen. Mannen vänder och springer ut 

från bostaden.  

DRAGONVÄGEN 

Brytmärken på dörren in till lägenheten.  

VINTERVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att använda nycklar som 

tidigare tillgripits 



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/

