
 

 

 

 

 

 

Månadsbrev februari 2021 
 
Detta brev avser de inbrott i bostad inklusive försök som har blivit anmälda under denna 

period i er kommun. Av olika skäl – utan att det är något fel - kan ibland antalet 

anmälningar i text nedan – och i statistikstapeln skilja något.  

 

 

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 

Tisdag 9/2 15:00 – Onsdag 10/2 15:00  BJÖRKVALLAVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in i bostaden via altandörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

Onsdag 10/2 16:30 – 20:30  HASSELGATAN 

Försök till inbrott, lägenhet 

Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr. 

 

Torsdag 11/2 07:00 – 19:00  BJURSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in i bostaden via entrédörr. I vart fall parfymer stulna. 

 

Fredag 19/2 21-tiden   MÄLARVÄGEN 

Försök till inbrott, lägenhet 

Två okända har försökt bryta sig in i bostaden via fönster/fönsterkarmen. De sprang 

iväg när boende visade sig i fönstret. 

 

Söndag 21/2 20-tiden    BRAGEVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in i bostaden via sovrumsfönster. I vart fall plånbok med innehåll 

stulen. 

 

Onsdag 24/2 11:00 – 17:30  BJURSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in i bostaden via entrédörr. I vart fall smycken stulna. 

 

Fredag 26/2 13:00 – Lördag 27/2 20:00 ÅSBACKSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har tagit sig in i bostaden via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

Grannsamverkan 

 
 Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun 



Torsdag 25/2 12:00 – Söndag 28/2 18:00 ODENVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in i bostaden genom att krossa ett fönster. I vart fall mobiltelefon 

stulen. 

 

 

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! 
 

Bildelsstölder är vanliga i hela lokalpolisområdet. Det är i huvudsak 

interiör som stjäls, ofta när bilen är parkerad hemma. Förvara inte 

nyckeln nära entrédörren – tjuvarna använder sig av nyckelns signal. 

Ha heller inte takbox kvar på biltaket – lås in den. 

 

 
Statistik över samtliga anmälda fullbordade inbrott och försök till inbrott i 

villa/radhus/lägenhet för perioden jan-feb åren 2017 - 2021. 
 

  

 



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/

