
Månadsbrev. November 2018. 
 
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun. 
 
Tyvärr ingen övrig statistik tillgänglig denna månad. 
 
 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 
Fredag 2/11 kl.23:21   HÖJDVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Fredag 2/11 kl.21:50   HEIMDALSVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa 
 
Lördag 3/11 kl.03:04   HOLMVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Måndag 5/11 kl.17:20 – 18:45  UNUNGEGRÄND 
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Tisdag 13/11 kl.06:20 – 15:00  GULDVINGEVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Onsdag 14/11 kl.06:10 – 18:56  INDUSTRIVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Måndag 19/11 kl.18:00 – 22:00  ESTUNAGRÄND  
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Tisdag 27/11 06:00 – 22:00  ARDENNERGATAN  
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Torsdag 29/11 18-tiden   BRAGEVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
 
Information: 
 
HÖJDVÄGEN 
Larmföretaget som var kopplat till bostaden fick larm om att kamerorna utlöst i hallen. 
Två stycken personer kunde ses i hallen. När polis kom till plats hade 
gärningspersonerna lämnat. Ett fönster på baksidan var krossat och det fanns även 
brytmärken på fasaden vid bakdörren.  
 



 
 
HEIMDALSVÄGEN 
Målsäganden hörde först bankanden på ytterdörren. Sedan efter en stund hördes ljud 
från altandörren och denne gick då ner. Utanför altandörren syntes en man som sedan 
snabbt sprang iväg.  
 
HOLMVÄGEN 
Vittnen ser hur några gärningspersoner krossar en ruta till en lägenhet. De avbryter dem.  
 
UNUNGEGRÄND 
Okänd gärningsperson har berett sig tillträde till bostaden genom att krossa ett fönster 
samt bryta upp dess fönsterkarm.  
 
GULDVINGEVÄGEN 
Okänd gärningsperson har brutit upp ytterdörren och sedan tillträtt bostaden. Känt att 
smycken har stulits.  
 
INDUSTRIVÄGEN 
Okänd gärningsperson har genom att ta sig upp på en balkong plockat ur ett fönster. 
Sedan har man tagit sig in i bostaden och tillgripit smycken. 
    
ESTUNAGRÄND 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att kastat in en sten genom ett 
fönster samt altandörr och sedan tillträtt bostaden. Bland annat har smycken stulits.  
 
ARDENNERGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp balkongdörr på 
markplan. Oklart vad som stulits. 
 
BRAGEVÄGEN  
Boende fick larm på sin telefon och kontakt från vaktbolag att väktare skickats. Okänd 
gärningsperson borta, synligt att någon rotat runt. Oklart vad som stulits. 
 
 
 
 
 
 
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/

