
 
 
 
 

 
 
Månadsbrev. Januari 2019. 
 
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna månad i 
er kommun. 
 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 
Eftersläntrare från nyårshelgen 
 
Söndag 30/12 19:00 – Tisdag 1/1 13:00  HASSELBACKEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Måndag 31/12 21:45   EKBACKSVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
 
Övriga i januari 
 
Måndag 8/1 14:45 – 22:45   HASSELGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Fredag 11/1 – Tisdag 15/1   HUSARVÄGEN 
    Försök till inbrott, lägenhet 
 
Onsdag 23/1  07:00 – 17:30  HASSELBACKEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Tisdag 29/1 14:00 – 21:00   TRÄDGÅRDSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Torsdag 31/1  08:15 – 19:10  LÖVSTAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Måndag 28/1 16:00 – Fredag 1/2  10:45  SADELGATAN  
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
 
 
 

Grannsamverkan 
 

 Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun 



Information om ovanstående tillfällen: 
 
Eftersläntrare från nyårshelgen 
 
HASSELBACKEN 
Okänd/a har brutit sig in via balkongdörren. Hela bostaden genomsökt. Bl a smycken 
stulna.  
 
EKBACKSVÄGEN 
Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster på övervånings balkong. Kameralarm 
utlöstes och boende kunde se och följa händelsen. När larmet även började låta avvek 
den synliga personen. 
 
Övriga i januari 
 
HASSELGATAN 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Dator och mobiltelefoner stulna. Eventuellt 
fler saker stulna. 
 
HUSARVÄGEN 
Okänd/a har försökt bryta sig in via ytterdörr. 
 
HASSELBACKEN 
Okänd/a har brutit sig in via sovrumsfönster. Stor oordning. Bland annat dator stulen. 
 
TRÄDGÅRDSVÄGEN  
Okänd/a har brutit sig in via köksfönster. Stor oordning. Bland annat mindre summa 
kontanter stulet. 
 
LÖVSTAVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via köksfönster. När boende öppnade entrédörren stod en byrå 
i vägen på insidan. Boende uppfattade ljud och tror han skrämde iväg gärningsperson. 
Oklart vad som eventuellt är stulet. 
 
SADELGATAN 
Okänd/a har brutit sig in genom att krossa ett fönster. Boende bortresta när anhörig 
upptäckt att någon brutits sig in och blanda annat ätit av vad som fanns i kök och legat 
(sovit?) i en säng. Det luktade även cigarettrök vilket inte kommer från boende. Oklart 
vad som i övrigt eventuellt stulits. 
 
 
Vi vill även passa på och VARNA för TAKBOXSTÖLDER ! 
 
Takboxar stjäls från och till i hela Lokalpolisområde Sollentuna. Så även nu. Det är i 
huvudsak väl organiserade brottsnätverk som bl a har detta som specialitet. De stjäls 
nästan alltid direkt från biltaken eller från carports. Gemensamt är att takboxarna är väl 



synliga för tjuvarna. Därför är vår rekommendation att ALLTID TA AV, och STÄLL 
IN TAKBOXEN I FÖRRÅD eller annat stängt utrymme.  
 
 
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/

