Månadsbrev, April, 2018
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun.
Anledningen till att vi skickar ut denna information är för ge er alla den aktuella
lägesbilden om hur det ser ut gällande bostadsinbrott i er kommun samt i vårt
Lokalpolisområde som består av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna.

Först lite övergripande statistik hur det ser ut i hela region Stockholm. Se presentation
nedan från polisens regionala Brottssamordning angående utvecklingen.

I Lokalpolisområde Sollentuna (Sigtuna, Upplands-Väsby, Sollentuna) ser utvecklingen
ut så här under den senaste åttaveckorsperioden – även jämförelse med de andra
Lokalpolisområdena i Region Stockholm.

Nedan ser ni de fullbordade samt försök till inbrott som skett i er kommun:
Tid/Plats, Upplands Väsby kommun

Onsdag 4/4 kl. 19:50 – 19:55

RYTTARGATAN
Fullbordat inbrott, villa/radhus

Lördag 7/4 kl.12:15 – 12:35

PRÄSTGÅRDSALLÉN
Inbrottsförsök, lägenhet

Måndag 9/4 kl.08:00 – 16:30

NÄCKROSVÄGEN
Fullbordat inbrott, villa/radhus

Torsdag 12/4 kl.12:00 – 17:00

SOLBERGSVÄGEN
Fullbordat inbrott, lägenhet

Fredag 13/4 kl.17:10 – 18:50

SUNDSBORGSVÄGEN
Fullbordat inbrott, villa

Onsdag 18/4 kl.09:35 – 09:50

BRAGEVÄGEN, GRIPNA!
Fullbordat inbrott, villa

Tisdag 24/4 kl.03:30

HERRGÅRDSVÄGEN
Försök till inbrott, villa

Onsdag 25/4 kl.09:40 – 15:00

GULDVINGEVÄGEN
Fullbordat inbrott, villa

Information:
RYTTARGATAN
Tre okända gärningspersoner befann sig i bostaden när boenden kom hem.
Gärningspersonerna flydde ut. Hundpatrull genomförde sök utan resultat.
Gärningspersonerna hade brutit upp köksfönster för att ta sig in i bostaden.
PRÄSTGÅRDSALLÉN
Okänd gärningsperson försöker låsa upp låset. Boende var hemma under tiden.
NÄCKROSVÄGEN
När målsäganden kom hem upptäckte denne att tre fönster stod öppna. På en av
fönsterkarmarna fanns det brytmärken. Inne i radhuset har man varit inne i samtliga rum
och letat. Enbart känt att ett pass har stulits.
SOLBERGSVÄGEN
En granne upptäckte att det varit inbrott och denne ringde då till polisen.
Gärningspersonen har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp dörr och dörrkarm. Det
är mycket rörigt i bostaden. Okänt vad som saknas från lägenheten.
SUNDSBORGSVÄGEN

Okända gärningsmän har berett sig tillträde till bostaden genom att bryta upp
ytterdörren. Ett vittne såg även gärningsmännen springa ut från bostaden bärandens på
en laptop. En person sågs stå hålla vakt vid en bil medan tre personer var inne i
bostaden.
BRAGEVÄGEN – GRIPNA!
Gärningsmännen hade brutit upp altandörren för att ta sig in i bostaden. I samband med
detta uppmärksammade två stycken vittnen hur två män befann sig på grannens tomt.
Vittnena såg händelsen och larmade polisen. Polis kom till plats och kunde strax
därefter gripa två gärningsmän.
HERRGÅRDSVÄGEN
Boenden hör på natten hur någon drar i bostadens handtag och försöker ta sig in.
GULDVINGEVÄGEN
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ett fönster på
bottenvåningen. Bottenvåningen på huset var genomsökt och tillhörigheter låg utspridda
på golvet. Bland annat har smycken tillgripits. Ytterdörren stod även öppen när
målsäganden kom hem.

