
 
 
 
 

 
 
Månadsbrev september 2019 
 
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna period i 
er kommun. 
 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 
Söndag 1/9 01:00 – 06:00   HUGINVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Lördag 31/8 21:00 – Söndag 1/9 21:00  HERRÄNGSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Onsdag 4/9 16:00 – Torsdag 5/9 03:00  BJÖRKVALLAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Lördag 31/8 12:00 – Lördag 7/9 17:00  EDDAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Måndag 16/9 06:40 – 18:00  FRIGGAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Tisdag 17/9 02:00   BRAGEVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 

 
Tisdag 17/9 06:00 – Fredag 20/9 23:00  VINKELVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
 
Tisdag 17/9 16:00 – Fredag 20/9 16:00  HASSELBACKEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Lördag 21/9 19:25 – 21:30   OXUNDAVÄGEN 
    Försök till inbrott, lägenhet 
 
Måndag 23/9 08:30 – 16:00  MARIA KRANTZONS VÄG 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
 

Grannsamverkan 
 

 Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun 



Information om ovanstående tillfällen: 
 
HUGINVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in genom att lyfta ur fönster på bostadens baksida. I vart fall 
smycken stulna. 
 
HERRÄNGSVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in genom att skära ut och lyfta ur sovrumsfönster. Oklart vad som 
eventuellt stulits. 
 
BJÖRKVALLAVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in via vädringsfönster. Oklart vad som eventuellt stulits. 
 
EDDAVÄGEN 
Okänd/a har brutit sig in genom att lyfta ur fönster på bostadens baksida. Oklart vad 
som eventuellt stulits. 
 
FRIGGAVÄGEN  
Okänd/a har brutit sig in genom bryta upp bakdörren. Oklart vad som eventuellt har 
stulits.  
 
BRAGEVÄGEN 
Okänd/a har först brutit sig in i ett garage och därifrån försökt bryta sig vidare in i 
bostaden. Möjligen bortskrämd av boende. Inga saker verkade saknas. 
 
VINKELVÄGEN 
Okänd/a har på okänt sätt tagit sig in i bostaden. Ingen åverkan påträffad. Rörigt på 
övervåningen. Oklart vad som eventuellt stulits. 
 
HASSELBACKEN 
Okänd/a har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp entrédörren. Rörigt men inget 
verkade vara stulet.  
 
OXUNDAVÄGEN 
Okänd/a har försökt bryta sig in i bostaden via entrédörren. 
 
MARIA KRANTZONS VÄG 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övrig information: 
 
Bildelsstölderna är frekventa i hela lokalpolisområdet. Stölderna sker i absolut huvudgrad 
när bilen är parkerad hemma på natten. För närvarande är BMW och Mercedes mest 
drabbat. Men var observant även gällande andra märken.  
 
Förvara aldrig nyckeln i närheten av entrédörren då länkad signal är en av metoderna. 
 
 
Statistik över samtliga anmälda fullbordade inbrott och försök till inbrott i 
villa/radhus/lägenhet för perioderna 1 jan – 30 sep åren 2015 – 2019.  
 

 
 
 
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 
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