
 
 
 
 

 
Månadsbrev juli 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 
 
Fredag 3/7 05:50   HASSELGATAN 
    Försök till inbrott, lägenhet 
En känd och en okänd person har försökt bryta sig in i en bostad via entrédörren. En 
person gripen. 
 
Fredag 3/7 16.30 – 17:30   ÅSBACKSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Torsdag 2/7 22:30 – 3/7 06:00  HASSELGATAN 
    Försök till inbrott, lägenhet 
Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörren.  
 
Söndag 5/7 14:00 -18:15   BROGRÄND 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Onsdag 8/7 12:30 – 14:50   OPTIMUSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har tagit sig in via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Fredag 10/7 12:30 – 14:30  KAVALLERIGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Boende var hemma men hann inte se någon 
innan den eller de som brutit sig in avvek igen. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Måndag 20/7 05:50   FRUÄNGSVÄGEN  
    Försök till inbrott, villa/radhus 
Boende väcktes av att larmet utlöstes när vredet till entrédörren vridits om av okänd/a.  
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Tisdag 21/7 22:30   SOMMARVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via fönster. Oklart vad som eventuellt är stulet. 
 
Onsdag 22/7 00:30-tiden   HÄSTHAGSVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
Boende väcktes av ljud från att okänd/a borrade runt handtag till fönster. Ljudet 
upphörde så fort boende tände lampor inne. 
 
Torsdag 23/7 02:10-tiden   BERGSVÄGEN  
    Försök till inbrott, villa/radhus 
Minst tre okända män har försökt ta sig in genom att känna på dörrhandtag. Boende 
vaknade och såg en man i svart rånarluva utanför entrédörren. 
 
Fredag 24/7 - Söndag 26/7  INGEBORGS VÄG 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via fönster på baksida. Oklart vad som eventuellt är stulet. 
 
Måndag 27/7 – Tisdag 28/7  FÄRENTUNAGRÄND 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via fönster. I vart fall smycken stulna. 
 
Torsdag 30/7 – Fredag 31/7   MASTHUGGARVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in genom att slå sönder entrédörren. Oklart vad som eventuellt 
har stulits. 
 
 
 
 
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 – juli åren 2016 – 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

