
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening 
 
Sigtuna kommun – bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2019 (kolumn 1-4) (slutligt) 
(kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) 

Stadsdel 
gata  

Småh 
/ lgh 

Datum Polisens brottsbeskrivning Grann
samv 

Anteckn 

1 2 3 4 5 7 

 

1 
 

Märsta öster om 263 
tätort 

     

Hasselvägen Små-
hus 

2019-01-30 (onsd) -> 
2019-01-31(torsd) 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in genom att sparka in nederdel på altandörren. 
Oklart vad som eventuellt stulits.  

  

Karlsborgsvägen Små-
hus 

2019-01-31 (torsd) 
Kl 08.20->18.00 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in via mindre fönster ca 60x70 cm. Bostaden 
genomsökt. Oklart vad som eventuellt stulits.  

  

Diagonalen   
 

lgh 2019-02-20 (onsd)  
kl 22.00 -> 2019-02-
21 (torsd) kl 08.00  

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har tagit sig in i bostaden på okänt sätt. Handväska med bl a 
nycklar, plånbok stulet. 

  

Tingvallavägen lgh 2019-02-03 (lörd) 
Kl 15.30 – 23.00 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i lägenheten via entrédörren. Stor oreda. 
Smycken och kontanter stulet. Även granne haft inbrott – se närmast 
nedan.  

  

Tingvallavägen lgh 2019-02-03 (lörd) 
Kl 15.30 – 23.00 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i lägenheten via entrédörren. Stor oreda. 
Oklart vad som eventuellt stulits. Även granne haft inbrott - se när-
mast ovan.  

  

Rönnvägen Små-
hus 

2019-03-23 (lörd)  kl 
22.00 -> 2019-03-24 
(sönd) kl 10.00  

Fullbordat inbrott.   
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via sovrumsfönster på baksida. 
Oklart vad som eventuellt stulits. 

  

Pilgatan Små-
hus 

2019-03-25 (månd) 
kl 06.30 – 17.00 

Fullbordat inbrott.  
Okänd/a har brutit sig in i bostaden genom att plocka ut ett fönster ur 
karmen. Bl a smycken, läsplatta och klädesplagg stulet. 

  

Pilgatan Små-
hus 

2019-04-15 (månd) 
Kl 07.30 ->17.30 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via altandörren. I vart fall ett par 
datorer stulna.  
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Diagonalen   
 

lgh 2019-04-21 (sönd)  
Kl 23.00 ->  
2019-04-22 (månd) 
Kl 08.00 

Fullbordat inbrott.  
Okänd/a har tagit sig in i bostaden på okänt sätt. Handväska, mobil 
samt smycken stulna. 
 

  

Norrbackavägen 
 

lgh 2019-05-01 ->2019-
05-29  
 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via entrédörren och stulit bl a 
smycken och TV.  

  

Ängsvägen  
 

Små-
hus 

2019-05-29 (onsd) kl 
11:00 – 23:00  

Försök till inbrott.  
Okänd har försökt bryta sig in i bostaden via entrédörren. 

  

Lodjursvägen Små-
hus 

2019-06-26 (onsd) 

Klockslag saknas 

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

  

Minkvägen Små-
hus 

2019-06-27 (torsd) 
Klockslag saknas 

Försök till inbrott. 
Okänd/a har försökt bryta sig in via ett fönster.  

  

Tulpanvägen Små-
hus 

2019-06-27 (torsd) 

Klockslag saknas 

Försök till inbrott. 
Boende vaknar av ljud på natten, men såg inget. På morgonen upp-
täcks en fönsterlist bortbruten. 

  

Idrottsvägen Små-
hus 

2019-07-09 (tisd) 

Klockslag saknas 

Fullbordat inbrott, villa/radhus  
Okänd/a har brutit sig in genom att krossa ruta till altandörr. Oklart 
vad som eventuellt stulits. 

  

Tingvallavägen lgh 2019-07-17 (onsd) 
Kl 18.00-20.30 

Försök till inbrott. 
Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr. Ett stort X har även 
ristats in på entrédörren.  

  

Solrosvägen Små-
hus 

2019-07-19 (fred) 
Kl 13.45-16.15 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden genom att krossa ett badrums-
fönster. I vart fall silverföremål stulna.  

  

Odensalavägen lgh 2019-07-21 (sönd) 
06.30-tiden 

Försök till inbrott. 
Två män försökte bryta sig in via vädringslucka. Boende upptäckte 
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dem och då gav de upp. 

Södergatan lgh 2019-08-16 (fred) 
Kl 15.30 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via entrédörren. Oklart vad som 
eventuellt stulits. 

  

      

      

      

      

      

Märsta öster om 263 
landsbygd 

     

      

      

      

      

 
Valsta-Steninge 

     

Valsta gårdsväg lgh 2019-01-29  
Kl 12.05->17.15 

Fullbordat inbrott. 
Okänd har brutit sig in via entrédörr. Stor oordning. Bland annat 
smycken och dator stulna. Granne sett person springa ut från port 
med svart sopsäck.  

  

Heimdalsgatan lgh 2019-01-31  (torsd) 
Kl 10.00->11.10 

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

  

Frejgatan lgh 2019-02-18 (månd) Försök till inbrott. 
Okänd har gjort åverkan på bostadens dörrlås. 

  

Oriongatan Små- 2019-03-04 (månd) – Fullbordat inbrott.   
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hus 2019-03-05 (tisd) 
 

Okänd har tagit sig in i bostaden genom att krossa ett fönster. 
Kassaskåp stulet + eventuellt flera saker.  

Oriongatan Små-
hus 

2019-03-03 (sönd) – 
2019-03-05 (tisd) 
 

Fullbordat inbrott. 
Okänd har tagit sig in i bostaden genom att krossa ett fönster mot 
altan. Oklart vad som eventuellt stulits.  

  

Torsgatan Små-
hus 

2019-03-05 (tisd) 
Kl 18.20 – 18.50 

Fullbordat inbrott. 
Okänd har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ett fönster. 
Oklart vad som eventuellt stulits.  

  

Heimdalsgatan lgh 2019-03-05 (tisd) 
Kl 10.00 – 19.00 

Försök till inbrott. 
Okänd har försökt bryta upp entrédörren till bostaden.  

  

Frejgatan lgh 2019-03-06 (onsd) 
Kl 15.30 – 16.00 

Fullbordat inbrott. 
Tre personer har brutit sig in i bostaden. Observeras av vittne när de 
lämnar platsen. En av männen uppgav till vittnet att han var polis. 
Oklart vad som eventuellt stulits. Även granne haft inbrott – se när-
mast nedan.  

  

Frejgatan lgh 2019-03-06 (onsd) 
Kl 15.30 – 16.00 

Fullbordat inbrott. 
Tre personer har brutit sig in i bostaden. Observeras av vittne när de 
lämnar platsen. En av männen uppgav till vittnet att han var polis. 
Oklart vad som eventuellt stulits. Även granne haft inbrott – se när-
mast ovan.  

  

Oriongatan Små-
hus 

2019-03-10 (sönd) 
Kl 17.50 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via bakdörr. Bland annat 
märkeskläder stulna. Samma boende drabbad av inbrott tidigare i 
veckan. 

  

Frejgatan lgh 2019-04-06 (lörd) 
Kl 14.00 ->  
2019-04-07 (sönd) 
kl 03.40 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via entrédörren. Bl a en 
handväska stulen.  
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Keramikens väg Små-
hus 

2019-04-05 (fred) 
Kl 16.00 -> 
2019-04-08 (månd) 
Kl 08.00 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via krossad ruta i altandörren. 
Bostaden var obebodd, under byggnation. Ett helt kök stulet (samtliga 
vitvaror samt innerdörrar). 

  

Steninge backe lgh 2019-04-18  Försök till inbrott. 
Okänd/a har försökt bryta sig in i bostaden via altandörren. 

  

Ymergatan lgh 2019-03-30 (lörd) -> 
2019-04-18 (torsd) 

Försök till inbrott. 
Fönster krossat.  

  

Valsta gårdsväg lgh 2019-08-11 kl 23.00 
(sönd) -> 2019-08-12 
kl 04.45 (månd) 

Fullbordat inbrott,  
Okänd/a har på okänt sätt tagit sig in i bostaden och bl a stulit ett 
flertal nycklar däribland bilnycklar och tillhörande bil. 

  

      

      

      

Sigtuna stad 
Tätort 

     

Olov Hartmans väg lgh 2019-02-08 (fred) -> 
2019-02-09 (lörd) 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har tagit sig in i bostaden på okänt sätt. Oklart vad som ev 
stulits.  

  

Rådman Ledins väg Små-
hus 

2019-04-01 (månd) 
Kl 07.30 – 16.40 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via krossad ruta i altandörren. 
Oklart vad som eventuellt stulits.  

  

      

      

      

      

      



Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening 
 
Sigtuna kommun – bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2019 (kolumn 1-4) (slutligt) 
(kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) 

Stadsdel 
gata  

Småh 
/ lgh 

Datum Polisens brottsbeskrivning Grann
samv 

Anteckn 

1 2 3 4 5 7 

 

6 
 

      

Sigtuna stad 
landsbygd 

     

      

      

Rosersberg 
tätort 
 

     

Norrtorpsvägen Små-
hus 

2019-03-06 (onsd) 
Kl 07.30 ->20.00 
 

Fullbordat inbrott.  
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via ett fönster på övervåningens 
insynsskyddade baksida.  

  

Råbergsvägen Små-
hus 

2019-04-02 (tisd) 
Kl 11.30 – 12.50 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden via två krossade rutor i 
balkongdörrar. Oklart vad som eventuellt stulits.  

  

Norrtorpsvägen Små-
hus 

2019-04-02 (tisd) 
Kl 09.00 – 21.25 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in i bostaden genom att bända ur fönsterkarm 
mot veranda. Välliknande tillvägagångsätt även för ca en månad 
sedan. Oklart vad som eventuellt stulits.  

  

Nyborgsvägen lgh 2019-06-12 (onsd) 
Klockslag saknas 

Försök till inbrott. 
Okänd/a har ett par dagar i rad satt plastföremål i boendes låskolv. 
Enligt denna boende har detta hänt även några grannar i området.  

  

Rosersbergsvägen lgh 2019-06-19 (onsd) 
Klockslag saknas 

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

  

Vallstanäsvägen Små-
hus 

2019-07-01 (månd) 
 ->2019-07-12 (fred) 

Fullbordat inbrott. 
Okänd/a har brutit sig in via ett källarfönster. Oklart vad som 
eventuellt stulits.  

  

Åkervägen Små- 2019-08-02 (fred) Försök till inbrott.   
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hus ->2019-08-09 (fred) Okänd/a har försökt bryta sig in via altandörr.  

      

Rosersberg 
landsbygd 

     

      

      

 
Sigtuna kommun totalt 
2018-01-01 -> 12-31 
Se nästa sida 
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Inbrottsstölder i Sigtuna kommun.  

 År Inbrott i småhus Inbrott i lägenhet Tot 

1997 67 35 102 

2006 26 40 66 

2011 96 71 177 

2015 98 83 181 

2016 78  (fullb 69, försök 9) 75  (fullb 63, försök 12) 153 (fullb 132, försök 21) 

2017 104 (fullb 80, försök 24) 88 (fullb 60, försök 28) 192 (fullb 140, försök 52) 

2018 62 (fullb 45, försök 17) 52 (fullb 34, försök 18) 114 (fullb 79, försök 35) 

2019 jan-

190816 

22  (fullb 18, försök  4) 21 (fullb 14, försök 7) 43 (fullb 32, försök 11) 

    

2019    

Källa: Brå gällande 1997, 2006, 2011 och 2015 
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Från polisens månadsbrev för juni 2019: 

”Övrig information:  
Efter ett gediget kartläggningsarbete från våra utredare kunde våra yttre resurser den 25 juni gripa fyra inbrottstjuvar under pågående brott inom 
lokalpolisområdet. Troligtvis har detta avbrutit en intensiv inbrottsserie och nu påbörjas ett omfattande utredningsarbete för att även försöka knyta 
gärningsmännen till tidigare inbrott. Som alltid var det helt avgörande att grannar i områdena som drabbats av inbrott ringt, mailat och delgivit sina 
iakttagelser i samband med anmälan till oss. I god grannsamverkansanda!” 
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