
 
 
 
 

 
Månadsbrev juni 2020 
 
Detta brev avser de inbrott i bostad inklusive försök som har blivit anmälda under denna 
period i er kommun. Av olika skäl har några anmälningar inte tagits upp nedan – men 
ingår oundvikligen i statistikstapeln på nästa sida. 
 
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 
Onsdag 3/6 23:45    RYTTARGATAN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Polis till plats under pågående inbrott. En man hade brutit sig in via dörr. Mannen greps 
när han sprang från platsen efter rådigt ingripande av tre ungdomar som befann sig 
närheten! Polis övertog gripandet. 
 
Torsdag 4/6 01:00 – 18:00   RYTTARGATAN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Samma bostad som ovan drabbades igen. Okänd har brutit sig in via entrédörr. Även ett 
förrådlås var uppklippt.  
 
Tisdag 9/6 03-tiden   TROLLSLÄNDEVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har försökt bryta sig in via balkongdörr. Skador på dörrvred.  
 
Måndag 15/6 19-tiden    ARDENNERGATAN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 
Vittnen sett flera män ta sig in i bostaden via altandörren. De lämnade därefter platsen 
springande. Oklart vad som eventuellt stulits. Hundpatrull spårade utan resultat. 
 
Torsdag 18/6 – Måndag 22/6   RADHUSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via ett fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Måndag 29/6 19-tiden   PARKVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Flertal okända har brutit sig in i bostaden via entrédörren. Fem män har varit synliga i 
anslutning till bostaden. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
 
 

Grannsamverkan 
 

 Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun 



Övrig information: 
 
Bedrägerier förekommer där äldre kontaktas per telefon eller fysiskt 
av någon som låtsas vara t ex polis, banktjänsteman eller från annat 
yrke där olika former av hjälp och tjänster erbjuds.  
 
Var vaksam och våga ifrågasätta! 
 
 
 
 
 

Statistik över samtliga anmälda fullbordade inbrott och försök till 
inbrott i villa/radhus/lägenhet för januari – juni åren 2016 – 2020. 
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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 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/

