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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sollentuna kommun 
  

Måndag 5/11 kl.15:40 HEDVIGSDALSVÄGEN 

 Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Måndag 29/10 k.04:50 – 5/11 kl.19:00 ORGANISTGRÄND 

 Fullbordat inbrott, villa 

 

Tisdag 30/10 kl.05:15 – 7/11 kl.00:45 KUMMELBYVÄGEN 

 Försök till inbrott, villa 

 

Torsdag 8/11 kl.15:00 FRESTAVÄGEN 

Försök till inbrott, lägenhet 

 

Torsdag 8/11 kl.07:30 – 22:30 MINKVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 

 

Fredag 9/11 kl.18:30 – 21:30 SILVERDALSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Söndag 11/11 kl.04:15 HÄSTHAGSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa  

 

Måndag 12/11 kl.06:15 – 17:00 KLASROVÄGEN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Måndag 5/11 kl.04:00 – 13/11 kl.11:30 EDSVIKSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa  

 

    

Information: 

HEDVIGSDALSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in via lägenheten genom att bryta sig in genom 

ytterdörren. 

ORGANISTGRÄND 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ett fönster på baksidan 

av bostaden. Oklart vad som stulits.  

KUMMELBYVÄGEN 

Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden genom att krossa en ruta på 

Grannsamverkan 
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balkongdörren på övre plan. En stege fanns rest mot balkongen och utemöbler hade blivit 

flyttade. Okänt varför inbrottet ej genomförts.  

FRESTAVÄGEN 

Då målsäganden kom hem mötte denne två män i trappuppgången utanför dennes lägenhet. 

De höll i en kofot. Målsäganden sprang ut och efter sprang även gärningsmännen som sedan 

sprang iväg från platsen.  

MINKVÄGEN 

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

Brytskador finns på både altandörr samt fönstret. Okänt vad som stulits. 

SILVERDALSVÄGEN 

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

HÄSTHAGSVÄGEN 

Boenden vaknade av att en okänd person befann sig i bostaden. När de skrek till avlägsnade 

sig den okända personen. Okänt hur denne tagit sig in i bostaden.  

KLASROVÄGEN 

När målsäganden kom hem upptäckte denne att bostadens ytterdörr var uppbruten. Känt att 

kontanter har stulits.  

EDSVIKSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att krossa ett fönster på fastigheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

