
 
 
 
 

 
 
Månadsbrev. December 2018. 
 
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun. 
 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 
Onsdag 5/12 kl 16:45   VAXMYRAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Torsdag 6/12 kl 17:00 – 17:30  HASSELBACKEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Tisdag 18/12 07:40 – 16:05  HUGINVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Lördag 8/12 15:00 – 18:15   HUGINVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Fredag 21/12 21:00 – Lördag 22/12 14:10 HUSARVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Tisdag 25/12 23:00   BÅTBYGGARVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
 
Fredag 28/12 08:00 – 16:30  HAMMARBYVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Onsdag 26/12 – Söndag 30/12  KOLMILEVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
 
 
Information: 
 
VAXMYRAVÄGEN 
Okänd har tagit sig in i via altandörr. Boende hörde ljud och gick ditåt och mötte en 
person i rånarluva. Personen blev då skrämd och lämnade direkt huset. 

Grannsamverkan 
 

 Lokalpolisområde Sollentuna 



 
HASSELBACKEN  
Okänd gärningsperson har brutit sig in i via fönster. När boende kommer hem står en 
okänd man i vardagsrummet. Boende skriker och personen springer ut genom 
altandörren. Oklart vad som stulits. 
 
HUGINVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via altandörren. Bostanden genomsökt och rörig. Oklart vad 
som stulits. 
 
HUGINVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via altandörren. Bostanden genomsökt och rörig. Oklart vad 
som stulits. 
 
HUSARVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via ytterdörren. Hela bostaden genomsökt  
 
BÅTBYGGARVÄGEN 
Okända försökte bryta upp ett fönster när de upptäcktes av boende. Gärningspersonerna 
sprang då iväg. Bedömdes vara i 20-årsåldern eller yngre. En silverfärgad bil av okänt 
märke kan ha haft samband med försöket. 
 
HAMMARBYVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via ytterdörren. Bostaden genomsökt och rörig. Oklart vad som 
stulits. 
 
KOLMILEVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via altandörren. Oklart vad som eventuellt 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/

