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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Söndag 6/5 kl.10:00 – 13:00  NORRBACKAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Söndag 6/5 k.10:55 – 14:40  SLEIPNERGATAN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

 

 

  

Information: 

NORRBACKAVÄGEN 

Okänd person har brutit sig in i bostaden genom att bryta upp en säkerhetsdörr. Man har brutit 

upp metallkarmen kring dörren och dörren är ur sitt läge. Båda dörrens lås har varit låsta 

under tillfället. Stora skador har uppstått på både dörr och karm. Smycken har stulits. 

SLEIPNERGATAN 

Lägenhetsdörren har brutits upp och gärningspersonerna har tillträtt lägenheten. Okänt vad 

som stulits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Grannsamverkan 

 
2018-05-08 
 

Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
https://polisen.se/
http://samverkanmotbrott.se/


16.00 

 

 

 
  

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Lördag 28/4 kl.17:00 – 22:45  MARSGATAN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Söndag 29/4 kl.14:00 – 20:00  KUNGSHÖRNET 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

 

 

 

  

Information: 

MARSGATAN 

Okänd gärningsperson har brutit upp balkongdörren till bostaden. Hela huset är sedan 

genomsökt.  

KUNGSHÖRNET 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att klättra in genom ett fönster. Känt 

att kontanter samt smycken är stulet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Grannsamverkan 

 
2018-05-03 
 

Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se
http://www.samverkanmotbrott.se/


16.00 

 

 

 
 

 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Fredag 13/4 kl.0900 – 14:00  LYCKOSTIGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet 

 

 

 

 

  

Information: 
LYCKOSTIGEN 

Målsäganden upptäcker brytmärken på sin balkongdörr. Bostaden ligger på nedre botten.  

 

ÖVRIGT 

En gärningsperson GRIPEN i Sollentuna! 

EDSVIKSVÄGEN 

Målsäganden upptäcker via larm att någon tagit sig in i bostaden. Man kan se en person ta sig 

upp för trappan i huset. Polispatrull skickas till platsen och kan gripa gärningspersonen på 

plats när denne hoppade ut genom ett fönster. Gärningspersonen har tagit sig in i bostaden 

genom att bryta upp fönstret. 

Gärningspersonen sitter nu anhållen och förväntas bli häktad under dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
 

 

Grannsamverkan 

 
2018-04-16 
 

Lokalpolisområde Sollentuna 

 www.samverkanmotbrott.se

 Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på

 

http://www.polisen.se/
http:\\www.polisen.se
http:\\www.samverkanmotbrott.se


16.00 

 

 

 
 

 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Tisdag 10/4 kl.07:00 – 13:15  RINGVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Onsdag 11/4 kl.07:30 – 07:40  VENUSGATAN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Torsdag 12/4 kl.09:18   MÅNGATAN- TVÅ GRIPNA  

    Fullbordat inbrott, villa 

Information: 

RINGVÄGEN 

När den boende i huset vaknade upptäckte denne att någon gjort inbrott i huset. 

Nedervåningen var genomsökt. Gärningspersonen har tagit sig in i bostaden genom att först 

försöka bryta upp altandörren. När de ej lyckats med detta har man krossat en intilliggande 

ruta och därefter sträckit sig in och kunnat öppna upp handtaget inifrån. Hunden som fanns i 

bostaden släpptes även ut vid tillfället.  

VENUSGATAN 

När målsäganden vaknade så upptäckte denne en gärningsperson i huset. Gärningspersonen 

har tagit sig in genom att på husets baksida bryta sönder en fönsterkarm tills fönstret gav vika. 

Gärningspersonen hade då klättrat in genom fönstret och när målsäganden gick upp för att 

kontrollera ljudet så upptäcktes gärningspersonen. Denne lämnade snabbt bostaden och polis 

larmades. Polispatruller och hundpatrull kom till platsen men efter spårning kunde man ej 

finna gärningspersonen.  

MÅNGATAN – TVÅ GRIPNA GÄRNINGSMÄN 

Målsägandens larmföretag ringde upp denne och meddelade att larmet på huset hade utlösts. 

De såg även att en person stod inne i vardagsrummet. Gärningspersonen hade tagit sig in i 

bostaden genom att krossa ett fönster. En telefon hade stulits och när man sedan själv sökte 

efter sin telefon fann man att den fanns i närheten. När man kom till platsen sågs två 

gärningsmän slänga något i en skogsdunge. Detta visades vara telefonen. De två männen 

greps på plats.  

 

Övrigt 

Jag kan läsa återkommande i anmälningarna att gärningspersoner gjort hål, eller krossat ett 

fönster och sedan kunnat låsa upp fönstret/dörren genom att sträcka in en hand och inifrån 

låsa upp. Jag vill uppmärksamma er på att vara noggranna att låsa er altan/balkongdörr 

inifrån. Samt att montera fönsterlås som ni håller låsta.  

 

 

 

Grannsamverkan 

 
2018-04-13 
 

Lokalpolisområde Sollentuna 

 www.samverkanmotbrott.se

 Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på

 Vid pågående brott ring alltid 112!

 www.polisen.selämna tips på  eller

 114 14

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

www.polisen.se
www.samverkanmotbrott.se


 

 

Månadsbrev, Mars, 2018, Sigtuna 

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

 

Anledningen till att vi skickar ut denna information är för ge er alla den aktuella 

lägesbilden om hur det ser ut gällande bostadsinbrott i er kommun samt i vårt 

Lokalpolisområde som består av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna. 

 

Först lite övergripande statistik hur det ser ut i hela region Stockholm. Se presentation 

nedan från polisens regionala brottssamordning angående utvecklingen.  

(Obs – att det smugit sig in ett faktafel i textens första stycke – det skall givetvis vara 

”…siffran för mars var 624.”) 

 

 

 

 
 

 



 

 

I Lokalpolisområde Sollentuna (Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna) ser utvecklingen 

ut så här under den senaste åttaveckorsperioden – även jämförelse med de andra 

Lokalpolisområdena i Region Stockholm. 

 
 

 
 

 
Nedan ser ni de fullbordade samt försök till inbrott som skett i er kommun: 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Fredag 9/3 kl.09:30 – 12:00  SOLGATAN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 Fredag 9/3 kl.15:00 – Söndag 11/3 kl.19:00 STJÄRNGATAN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 Torsdag 15/3 kl.10:30 – 16:00  ODENSALAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 Söndag 18/3 kl.19:28   RINGVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 



11 oktober 2017 – 29 mars 2018  SÖDERGATAN  

    Försök till inbrott, lägenhet 

 
 

Information: 

SOLGATAN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom en dörr på baksidan. 

STJÄRNGATAN 
Okänd gärningsperson har brutit loss fönsterlisterna runt ett två kvm stort fönster. 

Fönstret har sedan lyfts ned. I villan är det oreda och det är i nuläget okänt vad som 

stulits. 

ODENSALAVÄGEN 

Målsägandens nyckel blev stulen varpå gärningspersonne tog sig in i målsägandens 

bostad. Samtliga rum genomgångna och lådor utrivna. Smycken samt bärbar dator 

tillgripet. 

RINGVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom att krossa ett helfönster på en 

altandörr. Okänt vad för gods som är stulet. Larm fanns och utlöstes. 

SÖDERGATAN 

Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden genom att försöka bryta upp en 

balkongdörr när boenden varit bortrest under en längre tid.  

 

 

 
 



16.00 

 

 

 
 

 

 
INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Fredag 6/4 kl.09:00 – 11:00  STOCKHOLMSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Lördag 7/4 kl.14:00 – 18:30  STENINGE BACKE  

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

 

Söndag 8/4 kl.06:00 – 06:05  SÄTUNAVÄGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet 

     
Information: 

STOCKHOLMSVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att klättra upp på en balkong och 

sedan krossat en fönsterruta. Man har sedan tagit sig ut genom ett fönster. Hela huset är 

genomsökt efter gods. Det är känt att smycken har tillgripits. 

STENINGE BACKE 

Man har tagit sig in i bostaden genom att riva väggen som är intill ytterdörren till lägenheten. 

Grannar har ej märkt av något av händelsen. Hela lägenheten är genomriven. Okänt vad som 

stulits.  

SÄTUNAVÄGEN 

Boende på bottenvåningen uppmärksammade en man som lutade sig in genom ett öppet 

fönster. Mannen hade ett långt verktyg i ena handen. Mannen sprang iväg när han såg den 

boende.  

 

 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 

Grannsamverkan 

 
2018-04-09 
 

Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/


16.00 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

www.polisen.se

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

eller lämna tips på 

Information: 
 
SÖDERGATAN 
Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden genom att försöka bryta upp en 
balkongdörr när boenden varit bortrest under en längre tid.  
 
 
 
 
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN!
 
Tid/Plats, Sigtuna kommun
 
11 oktober 2017 – 29 mars 2018  SÖDERGATAN  
    Försök till inbrott, lägenhet 
     
 

 

 
 
 
 
 

 

www.samverkanmotbrott.se

Vid pågående brott ring alltid 112!
 

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 

 

 

Grannsamverkan 
 

2018-04-03 
 

Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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0HG�YlQOLJD�KlOVQLQJDU
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2PUnGHVSROLV
/RNDOSROLVRPUnGH�6ROOHQWXQD

$NXWD�VLWXDWLRQHU�����
7HOHIRQ�WLOO�SROLVHQ��������
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INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Måndag 26/3 kl.11:30 – 13:30  NORRBACKAVÄGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet 

     

 

 

     

  

 

 
Information: 

NORRBACKAVÄGEN 

Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden genom att försöka öppna ett fönster. 

Man har även gjort viss åverkan på dörrlåset.  

 

 

 

 

 

 

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 

Grannsamverkan 

 
2018-03-29 Lokalpolisområde Sollentuna 

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

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Söndag 18/3 kl.19:28   RINGVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

 

     

  

 

 
Information: 

RINGVÄGEN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom att krossa ett helfönster på en altandörr. 

Okänt vad för gods som är stulet. Larm fanns och utlöstes. 

 

ÖVRIGT 
I Upplands Väsby denna helg greps en gärningsperson för bostadsinbrott. En uppmärksam 

granne hade sett någon sitta i en skog hållandes vakt. Personen dolde även sitt ansikte och 

något verkade vara på gång. Tack vare att denna granne följde sin magkänsla och ringde 

polisen kunde vi komma snabbt på plats och gripa. Stort tack! 

 

 

 

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 

Grannsamverkan 

 
2018-03-19 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/


16.00 

 

 

 
 

  
INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Torsdag 15/3 kl.10:30 – 16:00  ODENSALAVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

      

  

 

 

Information: 

ODENSALAVÄGEN 

Målsägandens nyckel blev stulen varpå gärningspersonen tog sig in i målsägandens bostad. 

Samtliga rum genomgångna och lådor utrivna. Smycken samt bärbar dator tillgripet. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Grannsamverkan 

 
2018-03-16 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/


16.00 

 

 

 
 

  

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 
 

Tid/Plats, Sigtuna kommun 
 

Fredag 9/3 kl.09:30 – 12:00  SOLGATAN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Fredag 9/3 kl.15:00 – Söndag 11/3 kl.19:00 STJÄRNGATAN 

    Fullbordat inbrott, villa 

       

 

 Information: 

SOLGATAN 

Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom en dörr på baksidan. 

STJÄRNGATAN 

Okänd gärningsperson har brutit loss fönsterlisterna runt ett två kvm stort fönster. Fönstret har 

sedan lyfts ned. I villan är det oreda och det är i nuläget okänt vad som stulits.  

  

 

 

 

 

 

 

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 

Grannsamverkan 

 
2018-03-12 Lokalpolisområde Sollentuna 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
www.polisen.se
www.samverkanmotbrott.se


Brottskod klartext Gata Postort Brottsdatum tid 

Fullbordat inbrott i lägenhet KUNGSHÖRNET MÄRSTA 2018-02-03, 13:00-18:50 (lördag)

Fullbordat inbrott i lägenhet SÖDERGATAN MÄRSTA 2018-02-09, 07:05-18:35 (fredag)

Fullbordat inbrott i lägenhet FREJGATAN MÄRSTA 2018-02-14, 07:30-19:00 (onsdag)

Fullbordat inbrott i lägenhet ?? MÄRSTA 2018-02-14, 16:00-19:40 (onsdag)

Fullbordat inbrott i lägenhet FREJGATAN MÄRSTA 2018-02-15, 11:45-23:15 (torsdag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus ORIONGATAN MÄRSTA 2018-02-15, 15:00-16:30 (torsdag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus STATIONSGATAN MÄRSTA 2018-02-16, 17:00-21:15 (fredag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus PILGATAN MÄRSTA 2018-02-17, 15:00-19:50 (lördag)

Fullbordat inbrott i lägenhet KADETTVÄGEN ROSERSBERG 2018-02-19, 00:00-21:00 (måndag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus SIRIUSGATAN MÄRSTA 2018-02-22, 19:00-20:20 (torsdag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus SOLGATAN MÄRSTA 2018-02-23, 16:53-16:53 (fredag)

Inga inbrott under den kalla perioden i slutet på månaden. Inga inbrott i Sigtuna stad

Ganska jämn fördelning mellan lägenhet - villa/radhus

Brottskod klartext Gata Postort Brottsdatum tid 

Fullbordat inbrott i villa/radhus SOLGATAN MÄRSTA 2018-01-04 10:00 (torsdag) - 08:00 (fre)

Fullbordat inbrott i lägenhet LYCKOSTIGEN MÄRSTA 2018-01-12 05:15 - 21:05 (fredag)

Fullbordat inbrott i lägenhet KUNGSHÖRNET MÄRSTA 2018-01-13 17:00 - 21:00 (lördag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus MARSGATAN MÄRSTA 2018-01-14 01:55 (söndag)

Fullbordat inbrott i lägenhet SOLBRINKEN MÄRSTA 2018-01-17 16:00 - 18:15 (onsdag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus ORIONGATAN MÄRSTA 2018-01-18 (torsdag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus MUNKHOLMSVÄGENSIGTUNA 2018-01-21 (söndag)- 01-26 08:00 (fre)

Fullbordat inbrott i lägenhet KUNGSHÖRNET MÄRSTA 2018-01-24 15:30 - 20:30 (onsdag)

Fullbordat inbrott i villa/radhus KUNGSVÄGEN ROSERSBERG 2018-01-24 21:10 (ons) - 07:45 (tors)


