
  
 

 

 
 

 

Månadsbrev februari 2020 

 
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna period i er 

kommun.  

 

 

Tid/Plats, Sollentuna kommun 
 

Lördag 1/2 21:00 – Söndag 2/2 10:00  SLOTTSVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster. Brytskador på karm. 

 

Tisdag 4/2 15:00 – Onsdag 5/2 03:00  SOLLENTUNAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in via balkongfönster. I vart fall en klocka stulen. 

 

Onsdag 5/2 10:00 – 17:00   STUPVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall smycken stulna. 

 

Lördag 8/2 18:30   JOHANNESBERGSPLAN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

4 - 5 okända män försökte bryta sig in i bostaden. Boende var hemma och ringde släktingar. 

När de anlände var personerna kvar i trapphuset. De uppträdde hotfullt, inget våld uppstod, 

och avvek från platsen.  

 

Torsdag 13/2 13:15 – 15:00   FJÄRDINGSMANSVÄGEN  

Försök till inbrott, villa/radhus  
Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster. Brytskador på karm.  

 

Torsdag 13/2 07:00 – Fredag 14/2 07:45  ALMSÄTERSVÄGEN  

Försök till inbrott, villa/radhus  
Okänd/a har krossat ett fönster och försökt bryta sig in via altandörr.  

 

Fredag 14/2 12:30 – 20:15   PILVÄGEN  

Fullbordat inbrott, lägenhet  
Okänd/a har brutit sig in via balkongdörr. Oklart vad som eventuellt har stulits.  

 

Fredag 14/2 09:50 – 21:30   PILVÄGEN  

Fullbordat inbrott, lägenhet  
Okänd/a har brutit sig in via balkongdörr. Oklart vad som eventuellt har stulits.  

 

Grannsamverkan 

 

 Lokalpolisområde Sollentuna – Sollentuna kommun 



Lördag 15/2 13:30 – 17:30   LOMVÄGEN  

Fullbordat inbrott, lägenhet  
Okänd/a har brutit sig in via entrédörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

 

Måndag 17/2 10:40   ÅSGÅRDSVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr. 

 

Måndag 17/2 14:30 – 15:00  PLOGVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har krossat fönster till altandörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

Onsdag 19/2 13:00   TUREVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Två okända män försökte borra sig in via entrédörren när boende var hemma. När de förstod 

att de var upptäckta avvek de. 

 

Fredag 21/2 13:00 - 24:00   SOLLENTUNAVÄGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in via balkongdörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

Fredag 21/2 08:00 – Lördag 22/2 08:00 ANHALTSVÄGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet 

Okänd/a har försökt bryta sig in genom att krossa fönster till balkongdörr.  

 

Fredag 21/2 – Onsdag 26/2   MÄSSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in via entrédörr. I vart fall en mobil stulen.  

 

Söndag 23/2 – Torsdag 27/2   RÅDJURSSTIGEN 

Fullbordat inbrott, villa/radhus 

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

 

Torsdag 27/2 15:30 – Fredag 28/2 02:30 ANHALTSVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har försökt bryta sig in via balkongfönster. Inbrottet avbröts av vittne.  

 

Söndag 23/2 – Fredag 28/2   HÄGGVIKSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in genom att krossa fönster på balkongdörr. Oklart vad som eventuellt 

har stulits.  

 

Söndag 23/2 – Lördag 29/2  RIBBINGS VÄG 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in genom att krossa balkongfönster. Oklart vad som eventuellt har 

stulits. 

 

 

 



Övrig information: 

 

Bildelsstölderna är vanliga. Stölderna sker vanligen när bilen är parkerad hemma på 

natten. Förvara aldrig nyckeln i närheten av entrédörren då länkad nyckelsignal är en av 

metoderna. 

 

Takboxstölder förekommer i hela lokalpolisområdet. Oftast sker stölden när bilen är 

parkerad hemma. Se till att aldrig förvara något i boxen. Men - modus är att det är själva 

boxen som är målet för stölderna. Så det bästa skyddet är att alltid ta av boxen och ställa in 

den i låst utrymme.  

 

Var uppmärksamma på ett modus inför inbrott. Det förekommer ibland att boenden 

hittat föremål som inbrottstjuvar placerat utanför dörrar, på gångar m m som ”ligger i vägen” 

och därför flyttar på om man är hemma (=då är tjuven varnad och gör sannolikt inget försök). 

Oftast är det föremål som redan finns på tomten, ex borste, kratta, större gren m.m. som 

placeras. 

 

 

Statistik över samtliga anmälda fullbordade inbrott 

och försök till inbrott i villa/radhus/lägenhet för 

januari – februari åren 2016 – 2020. 
 

 
 

26  

57  

103  

39  
35  



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/


 


