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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun:  

 
Måndag 23/10 kl. 17:15   VITMÅRAVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, villa 
 

Måndag 23/10 kl. 17 – 21:30          TIDLÖSAVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, villa 
 

Måndag 23/10 kl. 8–Onsdag 25/10 kl. 8         LÖVMOVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, radhus 
 

Torsdag 26/10 kl.12:15 – 13:30         SIGTUNAGRÄND    

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Fredag 27/10 kl.8 – 22           VÅRVÄGEN    

    Inbrottsförsök, lägenhet/radhus 

 
Lördag 28/10 kl.16 – 20:30            HOLMVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 
Torsdag26/10 kl.18–Söndag29/10 kl. 11:40 VINTERVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, radhus 

 
Onsdag 25/10 kl.18 – Söndag 29/10 kl. 22 DALAVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, villa 

 
Tisdag 31/10 kl.12 – Onsdag 1/11 kl. 14 ALLÉVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, villa 

 
Lördag 28/10 kl.8:30 – Torsdag 2/11 kl. 8 LÖVMOVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, radhus 

 
 

Grannsamverkan 

 
     2017-11-07 

Malin Sundström 

Lokalpolisområde Sollentuna 

Jenny Markström 



Tisdag 31/10 kl. 23 – Onsdag 1/11 kl.17 OXUNDAVÄGEN    

    Inbrottsförsök, radhus 

 
Torsdag 2/11 kl.11 – Torsdag 2/11 kl.19:25 HASSELGATAN    

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 
 

Lördag4/11 kl.15:30 – Söndag5/11 kl.19:30 LJUNGVÄGEN    

    Fullbordat inbrott, radhus 

 

Information: 
 

VITMÅRAVÄGEN  
Okända gärningsmän har olovligen tagit sig tillträde till bostaden genom att 

bryta upp ytterdörren. En av de som bor på adressen ligger och vilar och hör 

plötsligt hur någon säger ”Det är ingen hemma”. Villaägaren går då ut i hallen 

varpå tjuvarna tar sin tillflykt ut från huset. De bägge har svarta kläder med 

uppdragna huvor. Polisens tekniker säkrade spår i villan.   

 

TIDLÖSAVÄGEN  
Okänd gärningsperson har brutit upp ett köksfönster och gått in i huset. Huset 

var i stor oordning och väl genomsökt. Oklart vad som är tillgripet. Polisens 

tekniker kunde säkra spår på brottsplatsen.  

 

LÖVMOVÄGEN   

Okänd gärningsperson har tagit sig in genom ett köksfönster och tillgripit gods. 

Bland andra ting som stals så blev familjen av med sina bilnycklar och 

tillhörande bil. Bilen är anträffad då den användes i ett annat grovt brott i en 

annan del av Sverige. Polisens tekniker säkrade de spår som fanns att tillgå. 

 

SIGTUNAGRÄND 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i huset via altandörren. Inne i huset är 

köket samt sovrum genomsökta och saker ligger utspridda över golven. Bland 

annat så är en vas och en dyrare klocka borta efter inbrottet. Polisens tekniker 

kunde säkra spår på brottsplatsen. 

 

VÅRVÄGEN 

Okänd gärningsperson har försökt att bryta upp ytterdörren till bostaden. 

 

 

 

 



HOLMVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom balkongdörren. Oklart 

om något tillgripits vid inbrottet, polisens tekniker som var på plats kunde säkra 

spår. 

 

VINTERVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i radhuset genom ett fönster på baksidan 

av huset. Tjuven tog med sig en bilnyckel till husägarens bil men lämnade dock 

bilen kvar. Husägaren ville städa upp på en gång och därför åkte inte polisens 

tekniker till brottsplatsen. 

 

DALAVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig tillträde till villan genom att bryta upp 

balkongdörren på övre plan. Inne i villan har gärningspersonen skapat stor oreda 

bland villaägarens tillhörigheter och en okänd mängd smycken tillgreps. 

Polisens tekniker kunde säkra vissa spår i villan. 

 

ALLÉVÄGEN   
Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom att plocka ur hela 

fönsterkasetten till sovrummet. Det som tillgripits är främst smycken och 

matsilver men även en del husgeråd. Polisens tekniker kunde säkra spår på plats. 

 

LÖVMOVÄGEN 

Okänd gärningsperson har brutit upp dörren till radhuset och klivit in medan 

husägaren var på semester. Detta upptäcktes av en granne som såg att dörren 

stod öppen. Polisens tekniska undersökning gav bra resultat. 

 

OXUNDAVÄGEN 

Husägaren upptäckte en stege som stod lutad mot fasaden och färgavskrap på 

balkongdörrens lås. Stegen tillhör inte den aktuella fastigheten. 

 

HASSELGATAN 

Okänd gärningsperson har brutit upp lägenhetsdörren och sökt igenom bostaden. 

Oklart om någon tillgripits men lägenheten var genomsökt och mycket rörig. 

Polisens tekniker kunde säkra spår i lägenheten som kan härledas till inbrottet. 

 

LJUNGVÄGEN 

Okänd gärningsperson har brutit upp ett fönster på baksidan av radhuset och 

tagit sig in i bostaden. Radhusägaren kunde besviket konstatera att tjuven bland 

annat tillgripit en del smycken. Polisens tekniska undersökning gav bra resultat.  

 

 



Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 

 

Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14  

alternativt lämna tips på www.polisen.se 

 

Vid pågående brott ring alltid 112! 

http://www.samverkanmotbrott.se/

