
 
 
 
 

 
 
Månadsbrev. Februari 2019. 
 
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna månad i 
er kommun. 
 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 
Måndag 4/2 17:30   HASSELBACKEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 

- Lördag 9/2 13:00   HOLMVÄGEN 
Fullbordat inbrott, lägenhet 
 

Måndag 18/2 13:00 – 18:45  GULDVINGEVÄGEN 
Fullbordat inbrott, villa/radhus 

 
Tisdag 19/2    SKÄLBYVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Tisdag 19/2 10:00 – 13:50   SOLBERGSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 
 

Fredag 22/2 23:00 23/2 18:30  SVEDJEVÄGEN 
Fullbordat inbrott, lägenhet 
 

Måndag 25/2 11:20   TEGELVÄGEN 
Försök till inbrott, lägenhet 
 

- Torsdag 28/2 01:00   GULLRISVÄGEN 
Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 

 
 
Information om ovanstående tillfällen: 
 
HASSELBACKEN  
Två okända har försökt bryta upp köksfönster. Blev avbrutna av boende.  
 

Grannsamverkan 
 

 Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun 



HOLMVÄGEN 
Okänd/a har krossat fönster mot uteplats/balkong. Granne uppmärksammade inbrottet 
och tillkallade polis. Oklart vad som ev stulits. 
 
GULDVINGEVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via altandörr på husets baksida. Stor oreda. Oklart 
vad som ev stulits. 
 
SKÄLBYVÄGEN  
Okänd/a har brutit sig in via fönsterkarm. Bl a gamla smycken stulna. 
 
SOLBERGSVÄGEN  
Okänd/a har brutit sig in via entrédörr. Stor oreda. Oklart vad som ev stulits. 
 
SVEDJEVÄGEN  
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via ytterdörrens lås och karm. Stor oreda. Oklart vad 
som ev stulits. 
 
TEGELVÄGEN 
Två okända har försökt ta sig till bostad för misstänkt inbrottsförsök. Den ene klättrade 
på stuprör som vek sig, försökte istället klättra upp via vittnes altan till ovanliggande 
balkong. Hela händelsen filmades av vittnet. Personerna upptäckte att de var filmade, 
avbröt då och sprang från platsen. 
 
GULLRISVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via balkongdörren efter att ha försökt ta ut fönsterkassetten. 
Oklart vad som eventuellt stulits. 
 
 
Vi VARNAR fortsatt för TAKBOXSTÖLDER ! 
 
Obs ! Att det INTE är innehållet som är det primära målet för ligorna – utan 
själva boxen. 
 
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 

http://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.samverkanmotbrott.se/

