
Månadsbrev, Augusti, 2018 

 
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun. 

 

Först lite övergripande statistik hur det sett ut i hela Region Stockholm under 

sommaren. Den innehåller även åttaveckorsstatistik (som överlappar varandra för att få 

med större delen av sommaren) på Lokalpolisområdesnivå. Informationen kommer från 

polisens regionala Brottssamordning. 

 

Bostadsinbrott Region Stockholm (inkl. Gotland) år 2015 - 2018 
 

Bostadsinbrotten (inkl. försök) i Region Stockholm var betydligt färre under årets 

sommarperiod än motsvarande period förra året och även lägre sett över fyra år (se 

staplarna). 

 

 2017 2018 

Juni   589 394 

Juli  819 479 

Augusti 757 377 

 
 

 

 
  



 

Båda nedre till vänster:  

I Lokalpolisområde Sollentuna (Sigtuna, Upplands-Väsby, Sollentuna) såg utvecklingen 

ut så här under perioden  v 24 – v 35 i år. Även jämförelse med de andra 

Lokalpolisområdena i Region Stockholm. 

 

Båda nedre till höger:  

Samma period på Polisområdesnivå för Stockholm City, Nord, Syd och Gotland. 

 

 
 

 
 

 



Tid/Plats, Sollentuna kommun 

 

Onsdag 1/8 06:00-10:00    ASPVÄGEN 

 Fullbordat inbrott, villa 

 

Fred 3/8 16:00 – Lörd 4/8 13:15 MINERVAVÄGEN 

 Fullbordat inbrott, lgh 

 

Lörd 4/8 08:15 – 13:25 MURKELVÄGEN 

 Fullbordat inbrott, lgh 

 

Fred 20/7 – Tisd 7/8 TOLVMANSVÄGEN 

 Fullbordat inbrott 

 

Torsdag 9/8 – 13/8 kl.16:00 ENGELBREKTS VÄG, 

Fullbordat inbrott , 

lägenhet, 2st Fullbordade  

 

Tisdag 14/8 kl.10:30 – 15/8 kl.08:20                          HÄGGVIKSVÄGEN 

Försök till inbrott,  

 troligen rekning  

  

Torsdag 16/8 kl.01:00 – 06:00                TELLUSVÄGEN 

             Stöld i lägenhet  

 

Tisdag 21/8 kl.13:15 – 14:30  RIBBINGS VÄG 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Måndag 20/8 kl.17:00 – Onsdag 22/8 kl.08:00 RUSTHÅLLAREVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Onsdag 22/8 kl.08:00 – 17:00  HOLMBODAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Onsdag 22/8 kl.13:00 – 17:45  NYODLINGSVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa 

 

 

Information: 

ASPVÄGEN 

Okänd har på okänt sätt tagit sig in bostaden. Brytmärken saknas. Boende låg och sov 

under den tid då inbrottet skedde. Mycket utdraget, stökigt och bl a dator stulen. 

MINERVAVÄGEN  

Okänd har brutit sig in via lägenhetsdörr. Boende bortresta. Stor oordning. Oklart vad 

som stulits. 



MURKELVÄGEN 

Okänd har brutit sig in via lägenhetsdörr. Även porten bruten. Stor oordning. I vart fall 

guldringar stulna.  

TOLVMANSVÄGEN 

Okänd har under boendes längre frånvaro tagit sig in bostaden sannolikt via ett fönster. 

Oklart vid anmälan om något stulits.  

ENGELBREKTS VÄG, 2 stycken lägenheter 

Okänd gärningsperson har brutit upp båda lägenheternas ytterdörrar. Lägenheterna 

befann sig på samma våningsplan. Känt att ena lägenheten hade säkerhetsdörr och den 

hade brutits upp runt låsdelen.  

HÄGGVIKSVÄGEN 

Boende i lägenheten har hört ljud utanför lägenhetsdörren. Utanför dörren fann man 

sedan en 2dm lång gaffel som var avbruten. Boende misstänker att man rekar för 

inbrott. 

TELLUSVÄGEN 

När boende vaknar märker de att föremål saknas. Det saknas föremål från alla rum 

förutom i de sovrum de har sovit i. Troligen har man glömt låsa och gärningspersonen 

har då tagit sig in i bostaden via ytterdörren.  

RIBBINGS VÄG 

När målsäganden kom hem var lägenhetsdörren uppbruten och det var tydligt att någon 

varit inne i bostaden. Även dörren till trapphuset var uppbruten.  

RUSTHÅLLAREVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren.  

HOLMBODAVÄGEN 

Baksidan av huset saknar insyn och är omgärdad av en stor häck. Okänd gärningsperson 

har brutit upp altandörren på baksidan och därefter tillträtt bostaden. 

NYODLINGSVÄGEN 

När boende kommer hem upptäcker hon att någon försökt att bryta upp altandörrarna. 

Tre stycken sprintar hade lyfts ur samt att man brutit på övre delen av dörren.  

 

Har du sett något i samband med dessa 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/

