Grannsamverkan
Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun

Utökat Månadsbrev 16 juli – 18 augusti 2019
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna period i
er kommun.

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun
Tisdag 9/7 06:00 – 15/7 20:00

FÄRENTUNAGRÄND
Försök till inbrott, villa/radhus

Onsdag 17/7 12:30-tiden

ROSENHILLSVÄGEN
Försök till inbrott, villa/radhus

Tisdag 23/7 10:00 – 19:00

CENTRALVÄGEN
Fullbordat inbrott, lägenhet

Tisdag 23/7 8:30 – 19:00

KAVALLERIGATAN
Försök till inbrott, lägenhet

Tisdag 16/7 18:00 – Onsdag 24/7

HASSELGATAN
Fullbordat inbrott, lägenhet

Onsdag 7/8 18:00 – 19:00

KAVALLERIGATAN
Fullbordat inbrott, lägenhet

Fredag 9/8 22:00 – 10/8 14:00

MOVÄGEN
Försök till inbrott, villa/radhus

Fredag 9/8 17-tiden

HÄSTHAGSVÄGEN
Fullbordat inbrott, villa/radhus

Information om ovanstående tillfällen:
FÄRENTUNAGRÄND
Okänd/a har försökt ta sig in via entrélåset på säkerhetsdörr, men inte lyckats. Låset
skadat.

ROSENHILLSVÄGEN
Okänd man bröt sig in via fönster. I bostaden sov en boende på övervåning. Boende
vaknade först av ett ”Hej”, därefter tittar en man in i sovrummet och när denne ser den
boende springer han iväg. Granne har i samband med detta sett en bil stå slarvigt
parkerad intill bostaden, svart mazda mx5, irländska reg skyltar, två män i bilen.
CENTRALVÄGEN
Okänd/a har brutit sig in via balkongdörren. Oklart vad som eventuellt stulits.
KAVALLERIGATAN
Okänd/a har försökt bryta sin in i bostaden via entrédörren. Dörrlist borta samt skador
på dörren.
HASSELGATAN
Okänd/a har brutit sig in i lägenheten via entrédörren. Boende varit borta längre tid.
Stora delar av bohaget stulet.
KAVALLERIGATAN
Boende var ute i trädgården när okänd bröt sig in via entrédörren och tillgrep ett
kassaskåp som möjligen körde ut på kärra. Under händelse blev boende tilltalad av en
kvinna som sa sig hete ”Anna”, och sa sig vara intresserad av att köpa i området.
”Anna” blev avbruten av telefonsamtal några gånger och sneglade även mot lägenheten.
”Anna” är ca 35 år, mörkt hår, ljus hy, flera tydliga ärr på vänsterarmen, pratar
rikssvenska.
MOVÄGEN
Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster.
HÄSTHAGSVÄGEN
Okänd/a har brutit sig in i bostaden genom att krossa ruta på botteplan och plocka ur hel
fönsterram på övervåning.
Övrig information:
Tanken är att återgå till hela månadsbrev under hösten.

Har du sett något i samband med ovan 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

