
 
 

Hej grannsamverkare! 
 
Här kommer en sammanställning för de inbrott som skett under december månad i Sigtuna kommun. 
Genomgående för Lokalpolisområdet är att en ökning av lägenhetsbrott skett. Inga inbrott i Rosersberg. 
 

SIGTUNA 
     

Datum/Tid Adress Typ av bostad Fullbordat/Försök Tillvägagångssätt 

13/12 kl.18:29 Sjudargårdsvägen Villa Fullbordat Uppbrutet fönster 

16/12 - 17/12 Munkholmsvägen Villa Fullbordat Uppbrutet fönster 

      
MÄRSTA 

     
Datum/Tid Adress Typ av bostad /Fullbordat/Försök Tillvägagångssätt 

 
1/12 kl.18 - 2/12 kl.01:30 Steningeliden Villa Fullbordat Uppbruten ytterdörr 

2/12 kl.13:00 - kl.18:40 Vestagatan Villa Fullbordat Uppbruten ytterdörr 

6/12 kl.06:30 - 6/12 kl.17:45 Oriongatan Villa Fullbordat Uppbruten dörr på baksidan, fönster krossat

7/12 kl.16:00 - 16:02 Magnegatan Lägenhet Försök Krossat fönster 

21/11 kl.10:00 - 6/12 kl.13:00 Magnegatan Lägenhet Försök Krossat fönster 

5/12 kl.00:00 - 6/12 kl.00:05 Tallstigen Radhus Försök 
 

01/11 - 7/12 Lyckostigen Lägenhet Fullbordat Krossat glas på balkongdörren 
 

12/12 kl.07:15 - kl.18:15 Tellusgatan Villa Fullbordat Krossat fönster 

12/12 kl.09:00 - 13/12 kl.00:00 Marsgatan Villa Fullbordat Krossad ruta på bakdörr 

14/12 kl.06:00 - 14/12 kl.17:50 Tvärvägen Lägenhet Fullbordat Krossad ruta i balkongdörren 

14/12 kl.07:00 - kl.18:30 Tvärvägen Lägenhet Fullbordat Krossad ruta i balkongdörren 

15/12 kl.17:00 - 17:05 Trastbrinken Villa Försök Krossad fönsterruta på baksidan 

15/12 kl.16:01 - 16:08 Spjutvägen Villa Försök Gärningsmän bortskrämda 

16/12 kl.22:00 - 22:05 Blåklintvägen Villa Försök Gärningsmän bortskrämda 

10/12 - 16/12 kl.11:30 Aspvägen Villa Fullbordat Krossat fönster på baksidan 

18/12 kl.17:40 - kl.21:30 Merkurigatan Villa/Radhus Fullbordat Krossat fönster 

     
 

    

Att tänka på inför jul 
Snart är det jul och många reser bort till nära och kära för att fira. I dagarna har även många dyrbara julklappar 
liggandes hemma.  
Jag vill att ni tänker som en tjuv och ser ”möjligheterna” för en tjuv att ta sig in i er bostad. Reser ni bort – ser 
ni till att få hjälp med snöskottning? Ta in posten? Trampa runt på gården? Har ni utrustat ert hus med 
brytskydd? Fönsterlås? Se till att så mycket som möjligt försvåra och förminska möjligheterna för 
inbrottstjuven att ta sig in. Nu när det är mörkt kan det även vara smart att sätta upp lampor som reagerar på 
rörelser.  
Det kanske kan kännas mycket när jag rabblar upp allt detta som kan göras på ett hus men jag vill att ni själva 
ska se era möjligheter att påverka er egen trygghet i er egen bostad. Se till at använda de resurser ni har i ert 
eget bostadsområde och ta hjälp av vänner och framförallt era grannar. 
Även i flerfamiljsbostäder kan ni påverka er egen trygghet. Skulle en tjuv i dessa dagar titta in igenom era 
brevlådeinkast se en hög med post för att ni är bortresta? Eller har en granne hjälpt till att plocka bort den? 
Eller så kanske tjuven inte ser något alls för ni har en säkerhetsbrevlåda monterad på dörren?  
Se även till att snö och is inte ligger i vägen för att er port ska låsa sig när den går igen. 

 
Jag vill att ni tänker extra mycket på grannsamverkan nu i jul och att ni verkligen pratar med varandra i 
områdena så försöker vi hålla möjligheterna nere för alla inbrottstjuvar! 
 
 

Från mig önskar jag er en riktigt GOD JUL!  
Med vänlig hälsning Helena Nyström, Lokalpolisområde Sollentuna 



From:  jonas.junered@polisen.se 

Sent time:  Monday, December 18, 2017 11:46:18 AM 

Subject:  Inbrott, grannsamverkan samt Facebook. 
  

Hej igen! 
 
I helgen som passerade så anmäldes tre bostadsinbrott och ett försök.  
Inbrotten skedde på Spjutvägen, Blåklintsvägen och Aspvägen.  
 
Försöket anmäldes på Trastbrinken. (larm skrämde bort tjuvarna) 
 
På Spjutvägen fungerade Grannsamverkan eftersom grannar observerade 
 tjuvarna som skrämdes på flykt.  
 
På Blåklintsvägen var målsägarna hemma och skrämde själva bort tjuvarna. 
Tillvägagångssättet i samtliga var att krossa ruta. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag skulle vilja att alla Grannsamverkare och de som följer Er information  
ansluter sig till vår Facebook. Detta eftersom denna kanal kommer att användas  
till en viss del för medborgardialog. En annan orsak är att Sigtuna kommuns  
medborgare är kraftigt underrepresenterade i detta forum jämfört med Väsby  
och Sollentuna. 
 
https://www.facebook.com/polisensollentuna 
eller sök på: Polisen Sollentuna/Upplands Väsby/Sigtuna 
  
Med Vänlig Hälsning/ Jonas Junered, kommunpolis Sigtuna kommun. 



 

P.g.a. omorganisation inom LPO Sollentuna är det tills vidare uppehåll för de 
”traditionella” Grannsamverkans informationerna. Vår kommunpolis Jonas 
Junered har dock skickat utnedanstående informationsmejl.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Från: jonas.junered@polisen.se [mailto:jonas.junered@polisen.se]  
Skickat: den 5 december 2017 10:22 
 
Hej! 
Enligt färska siffror ligger nu Sigtuna kommun på en 25% ökning mot 
föregående år. Det betyder 37 inbrott fler hittills. Jag ser att vi har bildelstjuvar i 
Valsta/östra Steninge och i viss mån Sigtuna stad. Jag tror att dessa tjuvar kan 
bo i närområdet eftersom dom dyker upp med jämna mellanrum i kommunen 
och i ett visst mönster.  
 
Håll utkik där ute i områdena!/JJ 
 



16.00 
 
 

 
 
 
 

INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Måndag 6/11 kl. 7:30 – 18:15  SÖDERGATAN    
    Inbrottsförsök, lägenhet 
 
Måndag 6/11 kl. 10:30 – 15:15   CENTRALGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Måndag 6/11 kl. 16:01 – 16:11   GERMUNDS VÄG 
    Inbrottsförsök, villa 
 
Tisdag 7/11 kl. 8 - 20    FÅGELVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa  
 
Torsdag 9/11 kl. 16:45 – 17:15   TALLSTIGEN 
    Fullbordat inbrott, radhus  
 
Torsdag 9/11kl. 9 – 20:45  FREJGATAN    
    Fullbordat inbrott, radhus 
 
Torsdag 9/11 kl. 16:55  SÄTUNAVÄGEN     
    Inbrottsförsök, lägenhet 
 
Torsdag9/11 kl.12–Söndag12/11 kl.14:30 FREJGATAN    
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 

Grannsamverkan 
 

     2017-11-15 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



Information: 
 
SÖDERGATAN, MÄRSTA    
Okänd gärningsperson har försökt att bryta upp ytterdörren till lägenheten med 
brytskador som följd. Gärningspersonen lyckades dock inte med sin plan att ta 
sig tillträde till bostaden.  
 
CENTRALGATAN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har brutit upp ett fönster beläget vid sidan av ytterdörren 
och gått in i lägenheten. Inne i lägenheten har nycklar till bostaden samt till 
bilen tillgripits. Både lägenheten och bilen är genomsökta men vad som tjuven 
fick med sig bortsett från nycklar är oklart. Polisen kunde säkra viss teknisk 
bevisning.  
 
GERMUNDS VÄG, MÄRSTA 
Okända gärningsmän försökte bryta upp en glasdörr till bostaden. Villaägaren 
som vid tidpunkten är hemma skriker åt de två tjuvarna varpå de försvinner. 
Målsägaren ser dock ansiktet på den ena innan de avviker. Signalement; 37-40 
år, 170-180 cm lång, svart skäggstubb, svart mössa, kängor samt svarta 
hantverkarkläder av täckmaterial. De bägge männen hade en metallfärgad kofot 
med sig, den hade ett klarblått band på någon del av kofoten.  
 
FÅGELVÄGEN, MÄRSTA 
Okända gärningsmän har brutit upp ytterdörren till bostaden och gått in. Det är 
okänt vad som är tillgripet. När polisens tekniker kom till villan så var bostaden 
städad och ytter dörren utbytt varpå den tekniska undersökningen utgick. 
Däremot fanns det bildbevis på gärningsmännen. 
  
TALLSTIGEN, MÄRSTA 
Tre okända gärningsmän har tagit sig in i radhuset genom att bryta upp ett 
fönster. Detta rings in till polisen genom en uppmärksam granne som ser detta. 
En av gärningsmännen hade en blå dunjacka med luvan uppe och en keps under 
luvan. En annan som afrikansk ut och den tredje såg ut att komma från 
mellanöstern och även han hade jacka med luva. Oklart vad som är tillgripet, 
polisens tekniska undersökning gav spår som kunde säkras. 
 
FREJGATAN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har brutit upp fönstret till badrummet och gått in i 
lägenheten. Lägenheten var väl genomsökt och lämnad i oordning. 
Lägenhetsinnehavaren kunde konstatera att hon blivit av med en ring. Polisens 
tekniker kunde säkra spår på platsen. 
 



SÄTUNAVÄGEN, MÄRSTA 
Fem stycken okända gärningsmän har gjort sig skyldiga till försök till grov stöld 
genom inbrott. En av männen har ringt på lägenheten och öppnat brevlådan i 
syfte att kontrollera att lägenheten är tom. Lägenhetsinnehavaren tittar ut genom 
fönstret ser fyra män som står utanför och tittar in i lägenheten. När 
lägenhetsinnehavaren gjort sig till känna så flyr männen från platsen utan att 
börja bryta upp dörren. Mannen som ringde på hade muskulös kroppsbyggnad, 
ca 170 cm lång, skallig, latinsk utseende och var klädd i dun väst. De fyra 
männen utanför hade alla svarta kläder på sig, en bar mask och en bar keps. Inga 
spår fanns att säkra på platsen.   
 
FEJGATAN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten genom att bryta upp ett 
fönster till sovrummet. Det är oklart vad som är tillgripet men lägenheten var väl 
genomsökt. Under inbrottet drog gärningspersonen ner persiennerna i 
lägenheten. 
 
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/


Från: lpo-sollentuna.kansli@polisen.se

Skickat: den 8 november 2017 11:50

Ämne: Inbrottsinformation Sigtuna

Hej alla fantastiska grannsamverkare

Här kommer inbrottsinformationen för vecka 43 samt vecka 44. Som ni ser så har det hänt
mycket och vi kan utan större förvåning konstatera att den person som vi grep i början av vår
inbrottssatsning inte står för alla inbrott. Statistiken nedan är anledningen till att vi satsar på
inbrott just nu, vi kan som jag tidigare sagt se att runt höstlovet så ökar inbrotten markant och
så även i år. Våra poliser som arbetar i inbrottsinsatsen är otroligt inställda på att göra ett så
bra jobb som möjligt och gripa fler tjuvar.

Vänligen
Malin Sundström
Kommunpolis
LPO Sollentuna / Upplands Väsby / Sigtuna
 
malin.sundstrom@polisen.se
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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Tisdag 24/10 kl. 17:45 – 18:04  KARLBORGSVÄGEN    
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Tisdag 24/10 kl. 18.55   ODENVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, radhus 
 
Tisdag 24/10 kl. 9 - 10   ILLERSTIGEN 
    Inbrottsförsök, villa  
 
Torsdag 26/10 kl.20:04   ÅKERVÄGEN 
    Inbrottsförsök, villa  
 
Fredag 27/10 kl. 15:15 – 17:30  KARLBORGSVÄGEN    
    Fullbordat inbrott, radhus 
 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Fredag 27/10 kl. 11:50 – 16  TORSGATAN    
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Onsdag 1/11 kl. 5:45 – 15:15  TVÄRVÄGEN    
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Onsdag 1/11 kl. 10 – 21  SÄTUNAVÄGEN    
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Fredag 3/11 kl. 9:45 - 17   STENINGELIDEN 
    Inbrottsförsök, villa  
 

Grannsamverkan 
 

     2017-11-08 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



Information: 
 
KARLBORGSVÄGEN, MÄRSTA    
Okänd gärningsperson har krossat villaägarnas sovrumsfönster och genom den 
handlingen tagit sig tillträde till villan. Oklart om något tillgripits vid tiden för 
anmälan. Tjuven hade endast sökt igenom sovrummet, möjligen blev de 
avbrutna av att villaägarna kom tillbaka till hemmet. Polisens tekniker åkte till 
villan och säkrade spår. 
 
ODENVÄGEN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har brutit upp målsägarens altandörr och gått in i 
radhuset. Oklart om något tillgripits. När husägaren kom hem så hörs det ljud 
från övervåningen. Husägaren agerar klartänkt och imponerande när han backar 
ut och låser dörren, går till baksidan och ringer 112. Resurser i form av bilar och 
helikopter kallas till platsen men gärningspersonen hinner lämna innan polis 
kommer fram och utan att husägaren såg det. Polisens tekniker åkte till radhuset 
och säkrade spår.  
 
ILLERSTIGEN, MÄRSTA 
Det bankar på dörren när en av de som bor i huset ligger och sover. När hon går 
för att öppna så är det ingen där. Hon ser dock en vit bil som lämnar. Efter en 
timme så bankar någon på dörren igen och även denna gång så är det ingen där. 
När hon går igenom huset och tittar ut på baksidan så ser hon en person som 
hoppar över planket. När mannen blir konfronterad så hävdar han att han ska 
jobba i fastigheten vilket såklart inte stämmer. Signalement på gärningsmannen 
är 170-175 cm, ljushyad, mörka kläder, svart mössa, skäggstubb och pratar 
engelska.  
 
ÅKERVÄGEN, ROSERSBERG 
Okänd gärningsperson har slagit sönder en ruta samt försökt bryta sönder en 
fönsterkarm på huset. Larmet har gått i samband med inbrottsförsöket och 
inbrottet blev aldrig fullbordat. Gärningspersonen har i samband med försöket 
skruvat ur en glödlampa till utebelysningen 
  
KARLBORGSVÄGEN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i radhuset genom att bryta upp ett fönster 
som ligger insynsskyddat på baksidan av fastigheten. Oklart vad som är 
tillgripet, polisens tekniska undersökning gav spår som kunde säkras. 
 
TINGVALLAVÄGEN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har brutit upp dörren till lägenheten och gått in. 
Lägenheten var väl genomsökt och lämnad i oordning. Det verkar dock inte varit 



något i lägenheten som föll tjuven i smaken då lägenhetsinnehavaren inte saknar 
något. Polisens tekniker kunde säkra spår på platsen. 
 
TORSGATAN , MÄRSTA  
Okänd gärningsperson har brutit upp ytterdörren och genom det tagit sig in i 
villan. Bland annat gods så hade smycken och pass tillgripits. Den tekniska 
undersökningen gav bra resultat. 
 
TVÄRVÄGEN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har tagit sig tillträde till lägenheten genom att bryta upp 
ytterdörren. Familjens samtliga pass är tillgripna. Lägenhetsinnehavaren ville 
städa upp direkt vilket gjorde att polisens tekniker valde att inte göra någon 
undersökning. 
 
SÄTUNAVÄGEN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har brutit upp lägenhetsdörren och gått in för att söka 
gods. Tjuven lämnade en väl genomsökt lägenhet med smycken och datorer. När 
polisens tekniker kom till lägenheten så hade ytterdörren bytts ut och lägenheten 
städats så de lämnade utan genomförd brottsplatsundersökning. 
 
STENINGELIDEN, MÄRSTA 
Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i villan genom att krossa en ruta 
till altandörren. Av okänd anledning har gärningspersonen inte avslutat 
gärningen. 
 
KOLONIOMRÅDET VID RAGVALDSBOVÄGEN, SIGTUNA 
Det har varit tre inbrott i kolonistugorna vid Ragvaldsbovägen. Ingenting av 
större värde har tillgripits däremot husgeråd samt yxa och hammare. 
 
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/


Från: lpo-sollentuna.kansli@polisen.se
Skickat: den 16 oktober 2017 08:24
Ämne: Inbrottsinformation Sigtuna

Hej

Vi har inga anmälda inbrott eller inbrottsförsök i kommunen under vecka 41 vilket är lika glädjande 
som ovanligt. Vi kan samtidigt se en ökning i våra andra kommuner tyvärr. 

Vänligen
Malin Sundström
Kommunpolis
LPO Sollentuna / Upplands Väsby / Sigtuna

Mobil: 070-895 11 03
malin.sundstrom@polisen.se
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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Fredag 6/10 kl. 1:55 – 2:00  FREJGATAN    
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Information: 
 
FREJGATAN, MÄRSTA    
Tre okända gärningspersoner har brutit upp målsägarens ytterdörr och tagit sig 
tillträde till lägenheten. Signalement, mörka kläder med luvor, ca 185 cm lång, 
en bar på en röd kofot, en av dem var ljushyad och en mörkhyad. Oklart om 
något tillgripits. Polisens tekniker kommer till lägenheten och säkrar vissa spår. 
 
 
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! 
 

Grannsamverkan 
 

     2017-10-09 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Tisdag 26/9 kl. 03:23   CENTRALGATAN    
    Inbrottsförsök, villa 
 
Information: 
 
CENTRALGATAN, MÄRSTA    
En okänd gärningsperson har försökt att bryta upp målaägarens altandörr men 
lyckades inte eftersom målsägaren vaknade och skrämde bort personen. 
Gärningspersonen lämnade efter sig spår som polisens tekniker tagit hand om. 
  
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! 
 

Grannsamverkan 
 

     2017-10-02 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

http://www.samverkanmotbrott.se/


16.00 
 
 

 
 
 
 

INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Fredag 22/9 kl. 17:22 – 17:32  ODENSALAVÄGEN    
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Information: 
 
ODENSALAVÄGEN, MÄRSTA  
3 stycken okända gärningsmän har tagit sig in i bostaden genom att bryta sönder 
dörrkarmen, frilagt låskolven och genom det berett sig tillträde till lägenheten. 
Vittne såg de tre männen och beskriver de som mörkt klädda, 30-40 år, någon 
var knappt 170 cm, en annan 175cm och den tredje 190-200 cm lång. Samtliga 
hade ett sydeuropeiskt utseende och bar på väskor. Polisens tekniker kunde 
säkra vissa spår i lägenheten som var grundligt genomsökt av de tre männen. 
 
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! 
 

Grannsamverkan 
 

     2017-09-25 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Lördag 16/9 kl. 20 – 23  SKOLGATAN   
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Information: 
 
SKOLGATAN, MÄRSTA  
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden på oklart sätt och tillgripit 
datorer samt mobiltelefoner. 
 
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! 
 

Grannsamverkan 
 

     2017-09-18 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Fredag 8/9 kl. 7:45 – 11:05  IDROTTSVÄGEN  
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Information: 
 
IDROTTSVÄGEN, MÄRSTA  
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
sovrumsfönstret. Gärningspersonen har sedan rotat runt i hela villan, det är dock 
oklart vad som tillgripits. 
 
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! 
 

Grannsamverkan 
 

     2017-09-12 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSINFORMATION FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Fredag 1/9 kl. 21:15 – 21:35  IDUNGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Lördag 2/9 kl. 18:30 – 22:20  HUSBY KYRKBY 
    Fullbordat inbrott, lägenhet/rum
   
 
Information: 
 
IDUNGATAN  
Okända gärningspersoner har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
ytterdörren. Okänt gods tillgripet. Gärningspersonerna hade tejpat för grannens 
titthål under tiden för inbrottet. Tre mörkklädda personer sågs emellertid lämna 
porten bärandes på en vit plastpåse. 
 
HUSBY KYRKBY 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att ta sig in via 
brandtrappan och in via ett fönster. Väl inne så har man brutit upp en av de 
boendes dörr för att tillgripa kläder och smycken. 
 
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! 
 

Grannsamverkan 
 

     2017-09-08 
Malin Sundström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

http://www.samverkanmotbrott.se/


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

2017-07-17 
Denna årstid har vi gärna fönster och dörrar öppna för att släppa 

in sommaren. Tyvärr har några fått ovälkommet besök. 
 

Tillvägagångssätt: 
I Lokalpolisområde Sollentuna/Väsby/Sigtuna har det de senaste 

veckorna skett stölder genom att personer tagit sig in genom olåsta 
eller öppna fönster och altan- och balkongdörrar. Stölderna har 
oftast skett kvälls- eller nattetid. Ibland har även de boende varit 
hemma och inte märkt av stölden förrän de upptäckt att datorn 

eller mobiltelefonen är borta.  
 

Tänk på: 
Stäng och lås fönster och dörrar när ni lämnar ert hem eller 

rummet/våningsplanet. 

Polisen är tacksam för tips på telefon 114 14 
Du kan även lämna tips skriftligt på www.polisen.se 

Vid brådskande fall ring 112 
 

http://www.polisen.se/
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
SIGTUNA 
Onsdag 28/6 kl.04 – 05   VIBYVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 
 
 
Information: 
VIBYVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden och tillgripit bilnycklar samt tillhörande bil. 
Dörren till bostaden var uppbruten. Larm inkommer senare om en trafikolycka och när man 
kontrollerar trafikolyckan påträffar man den stulna bilen. 
 
 
 
 
 
 
Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14 

eller lämna tips skriftligen på 
www.polisen.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid pågående brott ring alltid 112! 
Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 
 
Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan, Sollentuna Lokalpolisområde   

Grannsamverkan 
 

2017-06-30 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
MÄRSTA 
Tisdag 20/6 kl.07 – 18:45   VÄSTRA BANGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
 
Information: 
VÄSTRA BANGATAN 
Lägenheten är belägen på andra våningen. Dörren in till lägenheten har brutits upp med ett 
verktyg. Därefter har den okända gärningspersonen sökt igenom lägenheten och bl.a. tillgripit 
smycken och diverse elektronik. När målsäganden kom hem till lägenheten hängde ett lakan 
över ytterdörren för att dölja det uppbrutna låset. 
 
 
 
 
 
 
Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14 

eller lämna tips skriftligen på 
www.polisen.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid pågående brott ring alltid 112! 
Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 
 
Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan, Sollentuna Lokalpolisområde   

Grannsamverkan 
 

2017-06-22 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
SIGTUNA 
Onsdag 14/6 kl.13:50 – 13:55  TILSKOGSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 
 
MÄRSTA 
Torsdag 5/6 kl.11 – 11:30   SÄTUNAVÄGEN 
    Försök till inbrott, lägenhet 
 
 
Information: 
TILSKOGSVÄGEN 
Okänd gärningsman har slagit sönder fönstret i altandörren och sedan tagit sig in i bostaden. 
Misstänkt blodspår lämnades.  
SÄTUNAVÄGEN 
Målsäganden hör att det ringer på ytterdörren. Efter ett tag hörs ljud som låter som att någon 
försöker bryta sig in genom dörren. När målsäganden springer ut via altandörren kan denne se 
två män stå utanför. Gärningsmännen kommer aldrig in i bostaden.  Gärningsmännen var 
maskerade, mörkhyade. En av dem bar en blå träningsjacka. 
 
 
 
Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14 

eller lämna tips skriftligen på 
www.polisen.se 

 
 

Vid pågående brott ring alltid 112! 
Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 
 
Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan, Sollentuna Lokalpolisområde   

Grannsamverkan 
 

2017-06-19 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
MÄRSTA 
Måndag 5/6 kl.8.30 – 16   ODALVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 
SIGTUNA 
Torsdag 1/6 kl.13 – 6/6 kl.11  DRAKSLINGAN 
    Försök till inbrott, villa 
ROSERSBERG 
Onsdag 31/5 kl.16:30 – 21:50  STRÖM 
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Information: 
ODALVÄGEN 
Okänd gärningsperson har genom att krossa ett treglasfönster tagit sig in i köket i bostaden. 
Hela huset är genomsökt och guld och smycken har tillgripits. Sannolikt har 
gärningspersonerna tagit sig ut från villan genom en altandörr. Även brytmärken finns på en 
dörr som leder in i köket utifrån. 
DRAKSLINGAN 
Någon har brutit på ett fönster men misslyckats med att komma in i bostaden. Fönsterbläcken 
är borttagna.  
STRÖM 
Okänd gärningsperson har med en sten krossat ett fönster i bostaden. Därefter har man tagit 
sig in och stulit en dator samt en ipad. 
 
 
Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14 

eller lämna tips skriftligen på 
www.polisen.se 

 
 

Vid pågående brott ring alltid 112! 
Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 
 
Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan, Sollentuna Lokalpolisområde   

Grannsamverkan 
 

2017-06-09 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
MÄRSTA 
Onsdag 24/5 kl.14:40 – 17  NORRBACKAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 
Fredag 26/5 kl.23:11 – 27/5 kl.00:42  ALBANO 
    Fullbordat inbrott, villa 
ROSERSBERG 
Lördag 27/5 kl.14:15 – 14:22  NORRTORPSVÄGEN 
    Försök till inbrott, lägenhet 
Information: 
NORRBACKAVÄGEN 
En granne upptäckte att lägenhetsdörren var uppbruten till den aktuella bostaden. Okänd 
gärningsman har tagit sig in i bostaden genom lägenhetsdörren och vid tillfället då anmälan 
skrevs är det okänt vad som stulits. Även balkongdörren stod öppen.  
ALBANO 
Målsäganden fick ett meddelande om att det var ett tekniskt fel på dennes hemlarm. Lite 
senare mottogs även att larm om att det var inbrott i bostaden.  När målsäganden kom hem 
upptäckte denne att någon försökt bryta upp gångjärnen vid dörren men misslyckats, 
dörrkarmen var dock uppbruten. Det fanns även brytmärken vid fönstret. Gärningspersonen 
har dragit ut alla proppar i proppskåpet och det är troligen därför målsäganden mottog ett 
meddelande om tekniskt fel på larmet. Okänt vid anmälningsupptagningen vad som stulits.  
NORRTORPSVÄGEN 
Två okända gärningsmän knackade på dörren. När ingen öppnade började de rycka och dra i 
dörrhandtaget. När boende, inifrån, slog till mot rutan så skyndade sig männen från platsen i 

den bil de parkerat en bit därifrån.  
 

Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14 
eller lämna tips skriftligen på 

www.polisen.se 
 
 

Vid pågående brott ring alltid 112! 
Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

www.samverkanmotbrott.se 
 
Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan, Sollentuna Lokalpolisområde   

Grannsamverkan 
 

2017-05-29 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

 

 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
  
SIGTUNA 
Fredag 5/5 kl.13.15 – Söndag 7/5 kl.17:45 BORGMÄSTARVÄGEN
    Fullbordat inbrott, villa 
     MÄRSTA 
Fredag 5/5 kl.18.00 – kl.21.00  SÖDERGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
 Fredag 5/5 kl. 15.20   RYMDGATAN 
    Försök till inbrott, villa 

 

Onsdag 10/5 kl.20.30 – Torsdag 11/5 kl.12.30 FASANVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa 
      Lördag 13/5 kl.13.00 – 19.30  RYMDGATAN 
    Fullbordat inbrott, villa 

Information: 
BORGMÄSTARVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att haka av fönsterhakarna på ett 
fönster på baksidan. Okänt vid tillfället vad som stulits. 
SÖDERGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren. 
Gärningspersonen har böjt sönder dörrkarmens metall och låset var på sned. Okänt vad som 
tillgripits. 
RYMDGATAN 
Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden genom att bryta upp altandörren. 
Bostaden hade larm som utlöstes. 
FASANVÄGEN 
Okänd gärningsperson har försökt bryta bort det nedre fönsterfodret, under fönsterblecket. Det 
är brytmärken längs hela fodret som delvis har gett vika och gått av.  
RYMDGATAN 
Okända gärningspersoner har tagit sig in i bostaden genom att bryta sig in via ytterdörren. 
Larm och kameraövervakning fanns i huset, men detta var sönderslaget.

 

Grannsamverkan 
 

2017-17-02 Lokalpolisområde Sollentuna 

                                 Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta 

    polisen på 114 14 eller lämna tips skriftligen på 

                    www.polisen.se  

                    Vid pågående brott ring alltid 112! 

                     Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

                    www.samverkanmotbrott.se 

 Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan, Sollentuna Lokalpolisområde   
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Torsdag 27/4 kl.12:30 – 13:10  RINGVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 

 
 
 
 

 Information: 
RINGVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom altandörren. 
Gärningspersonen har med en tegelsten krossat altandörrens fönster samt 
fönstret bredvid altandörren. Sedan har man öppnat altandörren. Okänt i nuläget 
vad som stulits.  
 

 
 
 
 

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

eller lämna tips skriftligen på  
 www.polisen.se  

Vid pågående brott ring alltid 112! 

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 
www.samverkanmotbrott.se 

 
Helena Nyström, Ansvarig polis för grannsamverkan, Sollentuna Lokalpolisområde   

Grannsamverkan 
 

2017-04-28 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Märsta 
Onsdag 29/3 kl.07 – 5/4 kl.17:10         DIAGONALEN 

                   Fullbordat inbrott, lägenhet 

Sigtuna 
Onsdag 19/4 kl. 02:05   FISKARE GLANS GATA 

Försök till inbrott, villa 

 

Onsdag 19/4 kl.04:15 – 04:37              ROSENDALSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
 

Information: 
DIAGONALEN 
Okänd gärningsperson har brutit upp balkongdörren och därefter stulit elektronik, smycken 

och pengar. 

FISKARE GLANS GATA 
Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden genom att ta sönder en ruta i 

hallen. Innanför dörren låg bilnycklar synliga och målsäganden tror att gärningspersonen var 

ute efter dem. En sten hade använts för att försöka krossa fönstret. Försöket misslyckades 

och gärningspersonen lämnade platsen.  
ROSENDALSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har krossat glaset på ytterdörren och sedan brutit sig in för att ta 

fordonsnycklarna till det uppställda fordonet. Man använde sig av en sten för att krossa 

fönstret. Målsäganden såg en man, ca 25-30, smal, vit luvtröja, svart tunnare jacka samt 

mörkare byxor.  

 

ÖVRIGT 

Vi har haft återkommande inbrott där gärningspersonerna enbart stulit fordonsnycklar.  

Hur har du din fordonsnyckel placerad? Synlig? Ta dig en funderare…. 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Har du frågor kring grannsamverkan, kontakta Helena Nyström, ansvarig polis, Sollentuna 
Lokalpolisområde,  
010- 56 321 73 (dagtid, ej anmälan) helena.nystrom@polisen.se 

Grannsamverkan 
 

2017-04-24 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
Rosersberg 
13/4 kl.11 – 15:30   VALLSTANÄSVÄGEN 
    Försök till inbrott, kedjehus 
Märsta 
18/4 kl.04:30    ULLS HAGE 
    Fullbordat inbrott, villa 
 
Information: 
VALLSTANÄSVÄGEN 
Boende upptäcker att någon har skadat låskolven på bostadens ytterdörr. 
Gärningspersonen har dock ej lyckats ta sig in i bostaden. 
 
ULLS HAGE 
Målsäganden vaknar av att denne hör ett högt ljud samt att bostadens larm går 
igång. Sedan ser denne att även fordonsnycklar samt bilen är stulen. 
Gärningspersonerna har krossat en ruta i ytterdörren för att ta sig in i bostaden. 
Den stulna bilen hittas sedan några hundra meter från bostaden.  
 
 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14  
 
Du kan även tips polisen skriftligt via www.polisen.se 
 
 
 
 
 
 
Har du frågor kring grannsamverkan, kontakta Helena Nyström, ansvarig polis,  
Sollentuna Lokalpolisområde, 
010- 56 321 73 (dagtid, ej anmälan) 
helena.nystrom@polisen.se  

Grannsamverkan 
 

2017-04-18 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Märsta 
Måndag 3/4 kl.19 – 4/4 kl.07:50        SKOLGATAN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 
Måndag 3/4 kl.15:15 – 5/4 kl.15:35         DIAGONALEN  
     Fullbordat inbrott, lägenhet                 
Onsdag 5/4 kl.04 – 04:05                          VÄSTRA BANGATAN 

Försök till inbrott, lägenhet 
Rosersberg 
Fredag 31/3 kl.11 – 4/4 kl.11                    KUNGSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
MÄRSTA 
SKOLGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten via balkongdörren. Lägenheten 
finns en halvtrappa upp. Man har där tillgripit ett vapenskåp som bl. a innehållet 
vapen, ammunition samt licenser. 
DIAGONALEN 
Okänd gärningsperson har brutit sig in i bostaden genom att bryta upp 
balkongdörren. Stor röra i bostaden och det är okänt i nuläget vad som stulits.   
VÄSTRA BANGATAN 
Boende vaknar upp av att något låter på balkongen. När denne ser efter ser denne 
en yngre man med kniv stå utanför. Boenden drar igen balkongdörren som stått 
öppen och mannen springer från platsen. Lägenheten är belägen en halv trappa 
upp. 
 
ROSERSBERG 
KUNGSVÄGEN 
Målsäganden som var bortrest kontaktades av en granne som uppmärksammat att 
bostaden fått inbrott. Okänd gärningsperson har lyft ut treglaskasetten till 
balkongdörren. Även friggeboden på tomten hade en sönderbruten dörr.  
Väldigt rörigt i huset och det är i dagsläget okänt vad som stulits. En granne hade 
sett en stege stå lutad mot huset tidigare.  
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis,  
Sollentuna Lokalpolisområde,    helena.nystrom@polisen.se 

Grannsamverkan 
 

2017-04-07 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Märsta 
Onsdag 29/3 kl.0830 – 21:30  VÄSTRA BANGATAN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 
Onsdag 29/3 kl.10 – 11:45 BOKVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
Fredag 31/3 kl.07 – 18:30 DALGATAN (Inbrott 1) 
Lördag 25/3 – Lördag 1/4  DALGATAN (Inbrott 2) 
 
Information: 
VÄSTRA BANGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
ytterdörren. Okänt vad som stulits. 
BOKVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
ytterdörren. Gärningspersonen har sedan tagit sig ut via altandörren.  
I nuläget är det känt att smycken tillgripits.  
DALGATAN (Inbrott 1) 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
balkongdörren. Känt att en dator samt smycken är stulet. 
DALGATAN (Inbrott 2) 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
balkongdörren. Okänt vad som stulits. 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-04-03 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Märsta 
Måndag 20/3 kl.15 – 21/3 kl.12:30  VÄNORTSRINGEN,   

Försök till inbrott, villa 
Tisdag 21/3 kl.12:24   NYMÄRSTA KULLE,  

Försökt till inbrott lgh/radhusliknande 
Fredag 24/3 kl.15 – 26/3 kl.15:30  ORIONGATAN, 
    Fullbordat inbrott, villa 
Lördag 25/3 kl.20:40 – 21:00  HUGINGATAN,  
    Försök till inbrott, lägenhet 
 
Information: 
VÄNORTSRINGEN 
Okänd gärningsperson har brutit på altandörren till huset.  
NYMÄRSTA KULLE 
Grannar till bostaden hörde ett misstänkt ljud. När de tittade efter såg den en 
man som höll på att bryta på ytterdörren till huset. Försöket avbröts.  
ORIONGATAN 
Okänd gärningsperson har gjort ett hål genom bakdörren på huset och på så sätt 
tagit sig in i bostaden. Hela bostaden är genomsökt. Känt att två datorer är 
stulna. 
HUGINGATAN 
Okänd gärningsperson har brutit bort en plåtskiva på balkongdörren. Av okänd 
anledning har försöket avbrutits. 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-27 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Märsta 
Torsdag 16/3 kl.05 – Söndag 19/3 kl.17 Karlsborgsvägen 

Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
KARLSBORGSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att ta bort ett fönster. 
Gärningspersonerna har dragit ut skåp och lådor och spritt ut innehållet på 
golvet. Sedan har man lämnat balkongdörren öppen. Okänt i nuläget vad som 
stulits.  
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-20 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
ROSERSBERG 
Fredag 10/3 kl.18 – 11/3 kl.16:30 NYBORGSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
NYBORGSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att krossa en ruta i 
altandörren. Genom detta har man nått låsvred samt handtag och då kunnat 
öppna dörren.  
Gärningspersonerna hade dragit ned persiennerna samt täckt för de fönster som 
saknade persienner. 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-14 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
SIGTUNA 
Söndag 12/3 kl.12 – 15/3 kl.08:00 Tömvägen 

Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
TÖMVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att krossa ett fönster på 
baksidan. När målsäganden upptäckte brottet stod altandörren öppen.  
Bland annat är vitvaror tillgripna. Villan saknar larm.  
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-17 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se


-16.0 
 
 

 
 

 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
ROSERSBERG 
Fredag 10/3 kl.18 – 11/3 kl.16:30 NYBORGSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
NYBORGSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att krossa en ruta i 
altandörren. Genom detta har man nått låsvred samt handtag och då kunnat 
öppna dörren.  
Gärningspersonerna hade dragit ned persiennerna samt täckt för de fönster som 
saknade persienner. 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-14 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se


-16.0 
 
 

 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
MÄRSTA ÄNGSVÄGEN 
Tisdag 7/3 kl.09:30 – 17:10     Fullbordat inbrott, villa 
                                            
Information: 
ÄNGSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har krossat rutan på ytterdörren och på okänt sätt låst upp 
dörren och tagit sig in i huset. Oklart i nuläget vad som tillgripits.   
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-10 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se


-16.0 
 
 

 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
MÄRSTA 
Fredag 3/3 kl.10:25 RINGVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
RINGVÄGEN 
Målsäganden blev kontaktad av sitt larmföretag då hans villalarm hade utlösts. 
När målsäganden kom till bostaden såg denne att ytterdörren var skadad och att 
någon varit inne i bostaden. Okänt i nuläget vad som stulits.  
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-07 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se


-16.0 
 
 

 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
MÄRSTA 
Tisdag 28/2 kl.14 – 19:50  BLÅBÄRSVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
Onsdag 22/2 kl.05:30 – 1/3 kl.11:05 RYMDGATAN 
    Fullbordat inbrott, villa 
ROSERSBERG 
Lördag 25/2 kl.13 – 26/2 kl.17:30  NORRTORPSVÄGEN 

Försök till inbrott, villa
   

Information: 
BLÅBÄRSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
ytterdörren. Lådor och skåp utdragna i bostaden. 
RYMDGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 
altandörren. Hela bostaden är genomsökt av gärningspersonen. Bland annat är 
en dator, smycken samt silverbestick tillgripet. 
NORRTORPSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i sovrummet på baksidan av huset. 
Lister runt fönstret är borttagna och rutan är spräckt i ena hörnet. 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
Tipsa polisen på 114 14 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 0730 66 24 80  
(ej anmälan) 

Grannsamverkan 
 

2017-03-03 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 

mailto:helena.nystrom@polisen.se


-16.0 
 
 

 
 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
ROSERSBERG 
Lördag 25/2 kl.13 – 26/2 kl.17:30  NORRTORPSVÄGEN 

Försök till inbrott, villa 
Information: 
NORRTORPSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden. Detta genom att ta bort 
lister runt fönstret och försökt plocka bort rutan i fönstret. Det finns brytmärken 
vid fönstret men i övrigt inga spår.  
 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 

Grannsamverkan 
 

2017-02-27 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



-16.0 
 
 

 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
MÄRSTA 
t.o.m Fredag 17/2 kl.19:50 HUGINVÄGEN 
 Försök till inbrott, lägenhet 
Fredag 17/2 kl.19:40 – 22:14 SKOGSVÄGEN 

Fullbordta inbrott, villa 
Fredag 17/2 kl.07:45 – 23:50 VIDARGATAN 
 Fullbordat inbrott, lägenhet 
Måndag 20/2 kl.05 – 17:30 ODENSALAVÄGEN 
 Fullbordat inbrott, lägenhet 
Tisdag 21/2 kl.8:30 – 18:45 MARSGATAN 

Fullbordat inbrott, villa 
Onsdag 22/2 kl.17:40 NORRBACKAVÄGEN 

Försök till inbrott, lägenhet 
Onsdag 22/2 kl.18:45 – 19:45 LYCKOSTIGEN 

Fullbordat inbrott, lägenhet 
  

Grannsamverkan 
 

2017-02-24 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



Information: 
HUGINVÄGEN 
Målsäganden befinner sig hemma när denne hör ljud ifrån sovrummet. Okänd 

gärningsperson har försökt ta sig in i lägenheten genom att bryta upp 

balkongdörrens nedre del och sedan öppnat balkongdörren. Målsägande ser två 

siluetter och när denne tänder en lampa springer de två personerna från platsen. 

SKOGSVÄGEN 
Gärningspersonen har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren. 

Okänt vad som stulits. 

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

balkongdörren. Glasrutan i dörren är borttagen. Okänt i nuläget vad som stulits. 

ODENSALAVÄGEN 
Okänd gärningsperson har brutit upp lägenhetsdörren och sedan tillträtt 

lägenheten. Okänt i nuläget vad som stulits, 

MARSGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom bottenvåningens entrédörr. 

Hela villan är genomsökt och i nuläget vet man att kontanter stulits.  

NORRBACKAVÄGEN 
Målsäganden noterar en man ståendes på balkongen till lägenheten. Balkongen 

är inglasad och en glasruta måste dras upp för att man ska komma in. När 

gärningspersonen såg målsäganden hoppade denne ut från balkongen. 

LYCKOSTIGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten genom att bryta upp 

balkongdörren. Gärningspersonen har sedan rotat runt i lägenheten. 

Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 



Från: <helena.nystrom@polisen.se> 
Datum: den 17 februari 2017 10:23 
Ämne: Inbrottsvarning från polisen, Märsta 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
MÄRSTA 
Ringvägen i Märsta, samma adress, har blivit drabbade två gånger denna vecka. 

Måndag 13/2 kl.9_50 – 14:58                              RINGVÄGEN, MÄRSTA 
Torsdag 16/2 kl.11:10 – 17:53                             2st fullbordade inbrott, villa             

Måndag 13/2 kl.20 – 23:30                                  MERKURIGATAN 
                                                                              Fullbordat inbrott villa/radhus 

Torsdag 16/2 kl.16:15 – 21:05                             MAGNEGATAN 
   Fullbordat inbrott, lägenhet              

Information: 
RINGVÄGEN 
Samma adress har blivit drabbade två gånger av inbrott denna vecka. På måndagen  
Hade gärningspersonerna tagit sig in via ett badrumsfönster. En stor grill hade  
använts för att kunna stå och ta sig in genom fönstret. 
På torsdagen bröt de upp altandörren för att ta sig in i bostaden. Samtliga rum genomgångna.   
MERKURIGATAN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp altandörren. Bl.a. har  
Bilnycklar stulits. 
MAGNEGATAN 
Lägenheten ligger på bottenplan. Okänd gärningsperson har brutit upp ett vädringsfönster  
till lägenheten. Man har dragit fram utemöblerna för att kunna stå på medan man bröt sig in  
igenom fönstret.  



-16.00 
 
 

 
 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
MÄRSTA 

 
Fredag 10/2 kl.15:30 – 18:10 ODENSALAVÄGEN 
 Fullbordat inbrott, villa 
Lördag 11/2 kl.09:45 – 12/2 kl.18:15 STOCKHOLMSVÄGEN 
 Fullbordat inbrott, lägenhet 
Information: 
ODENSALAVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att ha brutit upp 

balkongdörren. Ett större antal smycken har tillgripits samt en bärbar dator. 

STOCKHOLMSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten via balkongen. En bänk var 

framdragen så gärningspersonen kunde, via den, ta sig upp på balkongen.  

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

alt lämna tips skriftligt på polisen.se 

Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 

Grannsamverkan 
 

2017-02-13 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



ÖVRIGT 
Nu är det snart sportlov vilket innebär att många reser bort och lämnar sina bostäder tomma. Jag vill därför påminna  
er om att prata med dina grannar. Gör så att upplevelsen av ditt hem är att någon är hemma. Ljussätt ditt hem så som  
det brukar se ut. Använd te.x timers, rörelsestyrda lampor utomhus.  
Lämna disk framme och strunta  i att plocka undan leksakerna. 
Ta hjälp av dina grannar att tömma brevlådan, be dem slänga sopor i din soptunna, låt dem parkera på din uppfart 
m.m. 
Till dig som är hemma vill vi uppmana att vara extra uppmärksamma och nyfikna. Ser ni okända personer i ditt 
område fråga dem om de behöver hjälp och visa dem att du ser dem!  

Ring 112 om det fortfarande är misstänkt och du tror att ett inbrott är närstående! 

Med vänlig hälsning, 

Helena Nyström 
Områdespolis 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Mobil: 0730 66 24 80 
helena.nystrom@polisen.se  
LPO Sollentuna 
Kanalvägen 16 
194 61 Upplands Väsby 
Telefon till polisen: 114 14 
 
 



-16.00 
 
 

 
 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
(Två stycken på Svampvägen) 

Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Märsta  
Måndag 30/1 kl.7:30 – 16:30  EKILLAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 
Torsdag 2/2  kl.20:20 - Fredag 3/2 kl.00:05 VÄNORTSRINGEN, 

Fullbordat inbrott, lägenhet 
Fredag 3/2 kl.09:50 – 18:30  VÄSTRA BANGATAN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
Fredag 3/2 kl.20:30 Lördag 4/2 kl.07 SVAMPVÄGEN 

Fullbordat inbrott, villa 
Fredag 3/2 kl.18:30 MÅNGATAN,  
 Försök till inbrott, villa 
Lördag 4/2 kl.19:52 STENINGELIDEN 

Fullbordat inbrott, villa 
 

Måndag 6/2 kl.7:45 – 14:00 SVAMPVÄGEN 
 Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
EKILLAVÄGEN  
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom den inglasade 
altandörren. Okänt om något stulits i bostaden. 
 
VÄNORTSRINGEN 
Okända gärningspersoner har tagit sig in i lägenheten genom 

lägenhetsytterdörren. Lägenheten ligger placerad på första våningen.  

 

Grannsamverkan 
 

2017-02-07 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



VÄSTRA BANGATAN 
Okänd gärningsperson har brutit upp ytterdörren till lägenheten. Verktygsspår 

finns vid de båda beslagen på dörren.  Okänt i nuläget vad som stulits.  

 

SVAMPVÄGEN 
Bostaden är ett suterränghus. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden 

genom att ha krossat en fönsterruta för att sedan öppna det utifrån. Rejält rörigt i 

undervåningen. Okänt i nuläget om något stulits i samband med inbrottet. 

MÅNGATAN 
Målsäganden var på semester när de fick ett larm via sin telefon. När de kom 

hem upptäckte de att någon brutit upp altandörren nedantill. Troligen har larmet 

utlösts när gärningspersonen försökt åla sig in genom hålet. Inbrottet har troligen 

avbrutits då. 

STENINGELIDEN 
Okända gärningspersoner har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 

entrédörrens lås samt dörrkarm. 

SVAMPVÄGEN 
Okänd gäningsperson har tagit sig in i villan genom att bryta upp ytterdörren 

med något form av verktyg. 

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

alt lämna tips skriftligt på polisen.se 

Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
 0730 66 24 80 



-16.00 
 
 

 
 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
MÄRSTA 

 
Fredag 10/2 kl.15:30 – 18:10 ODENSALAVÄGEN 
 Fullbordat inbrott, villa 
Lördag 11/2 kl.09:45 – 12/2 kl.18:15 STOCKHOLMSVÄGEN 
 Fullbordat inbrott, lägenhet 
Information: 
ODENSALAVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att ha brutit upp 

balkongdörren. Ett större antal smycken har tillgripits samt en bärbar dator. 

STOCKHOLMSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten via balkongen. En bänk var 

framdragen så gärningspersonen kunde, via den, ta sig upp på balkongen.  

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

alt lämna tips skriftligt på polisen.se 

Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 

Grannsamverkan 
 

2017-02-13 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



-16.00 
 
 

 
 

 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
 
MÄRSTA 

 
Torsdag 9/2 kl.15:50 – 10/2 kl:00:45 LYCKOSTIGEN 
 Fullbordat inbrott, lägenhet 
Information: 
LYCKOSTIGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp 

balkongdörren. Okänt i nuläget vad som stulits. 

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

alt lämna tips skriftligt på polisen.se 

Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
helena.nystrom@polisen.se 

Grannsamverkan 
 

2017-02-10 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



16.00 
 
 

 
 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Märsta 
Fredag 27/1 kl.11 – 19   LILJEVÄGEN, 

Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
LILJEVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in målsägandens hus genom att krossa en 

fönsterruta på baksidan.   

 

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

alt lämna tips skriftligt på polisen.se 

Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
 
 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
 0730 66 24 80 

Grannsamverkan 
 

2017-01-30 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



16.00 
 
 

 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Sigtuna 
Tisdag 24/1 - Torsdag 26/1  UPPSALAVÄGEN 
    Fullbordat, villa 
Märsta 
Onsdag 24/1 kl.14:15 – 19:35  IDROTTSVÄGEN, 

Fullbordat inbrott, villa 
Rosersberg 
Torsdag 26/1 kl.07:15 – 22:00  KUNGSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa 
Information: 
UPPSALAVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i huset genom att ha brutit upp 

ytterdörren. Huset är väl genomsökt men det är i nuläget okänt vad för gods som 

saknas. 

IDROTTSVÄGEN 
Okänd gärningsperson har tagit sig in i huset genom att ha brutit upp 

källardörren och sedan tillträtt bostaden. Larm i bostaden utlöstes vid tillfället. 

KUNGSVÄGEN 
Gärningspersonen har på okänt sätt tagit sig in i bostaden. Stor oordning i villan. 

Bland det stulna godset finns bland annat smycken samt elektronik. Larm fanns 

men huset var ej pålarmat. 

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

alt lämna tips skriftligt på polisen.seVid pågående brott ring alltid 112!    

 
 
 
 
 
 
Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
 0730 66 24 80 

Grannsamverkan 
 

     2017-01-27 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



16.00 
 
 

 
 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Sigtuna 
Lördag 21/1 kl.18.30 –Söndag 22/1 kl.14.00 Munkholmsvägen,  

fullbordat inbrott villa, 
Märsta 
Tisdag 10/1 -  21/1   Stjärngatan,  

fullbordat inbrott, villa 
Information: 

MUNKHOLMSVÄGEN – Okänd gärningsman har brutit bort listerna runt 
rutan på altandörren och har sedan plockat ur den. Okänt vad som är stulet. 
 
STJÄRNGATAN – Okänd gärningsperson har brutit upp ytterdörren. Stor 
oreda i huset och okänt vid anmälningstillfället vad som stulits. 
 
Har du sett något i samband med denna händelse kontakta polisen på 114 14 
alt lämna tips skriftligt på polisen.se 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
 
 
 
 
 
 
 
/Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
 0730 66 24 80 

Grannsamverkan 
 

     2017-01-23 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



16.00 
 
 

 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun: 
Rosersberg 
Torsdag 19/1 kl.15:30 – 17:30 Kungsvägen, fullbordat inbrott, villa. 
 
Information: 

KUNGSVÄGEN – Ett fönster på entréplanet är krossat med en tegelsten. 
Gärningspersonen har sedan rörts sig i hela bostaden men det är okänt om något 
har stulits.  
 
Har du sett något i samband med denna händelse kontakta polisen på 114 14 
alt lämna tips skriftligt på polisen.se 
Vid pågående brott ring alltid 112!    
 
 
 
 
 
 
 
 
/Helena Nyström, Grannsamverkansansvarig polis, Sollentuna Lokalpolisområde, 
 0730 66 24 80 

Grannsamverkan 
 

     2017-01-20 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



16.00 
 
 

 
 
 

 

Hej Grannsamverkare, 

Jul och nyår är nu över och många är åter från sina semestrar. Tyvärr har ett flertal i 

kommunen blivit drabbade av inbrott.  

9st inbrott har det totalt varit under perioden 1/12 2016 – 12/1 2017.  
4st av dessa inbrott har skett i villa/radhus, 4st har skett i lägenhet och 1st 
är ett försök i lägenhet. 
 
Det vanligaste tillvägagångssättet har under denna period varit att gärningspersonerna gått in 

via ett fönster eller en altandörr.  

Smycken tillgrips ofta vid ett inbrott och oftast är de förvarade i ett sovrum. 

Gärningspersonerna har även kännedom om att när man har ett larm med rörelsedetektor är 

det sällan boenden har rörelsedetektorer i sovrummet. Då passar gärningspersonen på att gå in 

via ett sovrum (antingen via stege upp till övervåning eller genom fönster på undervåning). 

Då genomför de inbrottet utan att larmet utlöses.  

 
Återigen några tips för att minska inbrotten! 
 
Var nyfiken på vad som händer på din gata. Reagera när magkänslan säger att 
det är något som inte stämmer.  
 
Gör det svårare - se till att dörrar och fönster alltid är låsta eller spärrade när 
huset är tomt. Många villainbrott sker genom altandörren och fönstret! 
 
Lura tjuven - låt det se ut som om du var hemma. Låt någon lampa vara tänd. 
  
Ta in posten - låt grannen tömma din brevlåda.  
  
Låt en granne skotta din uppfart om du är bortrest. 
  
Ytterbelysning - sensorer som tänder ytterlamporna kan avskräcka den som 
vill jobba i mörker. Se även över belysningen på din parkeringsplats. 
 
Skaffa larm eller kanske Märk-DNA.  
 

Grannsamverkan 
 

     20170112 
Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
Jenny Markström 



På denna sida kan ni se vilken gata samt vilket datum inbrottet eller försöket skett. Tänk på att 
målsäganden kan ha varit bortrest och har de ej varit hemma under en längre tid så är det 
oklart vilket datum inbrottet egentligen skedde. 
 

 
Brottskod klartext Gata Startdatum 
Fullbordat inbrott i villa/radhus PALLASGATAN 2016-12-23 
Fullbordat inbrott i villa/radhus CERESGATAN 2016-12-23 
Fullbordat inbrott i villa/radhus CERESGATAN 2016-12-23 
Fullbordat inbrott i villa/radhus BLÅBÄRSVÄGEN 2016-12-23 
Fullbordat inbrott i lägenhet FASANVÄGEN 2016-12-29 
Fullbordat inbrott i lägenhet VÄNORTSRINGEN 2016-12-30 
Fullbordat inbrott i lägenhet LYCKOSTIGEN 2017-01-01 
Fullbordat inbrott i lägenhet EKILLA GÅRDSVÄG 2017-01-07 
Försök till inbrott från lägenhet VIDARGATAN 2017-01-09 
 
 
 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning Helena Nyström 
Lokalpolisområde Sollentuna 
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