
Månadsbrev, Augusti 2018 
 
Detta brev avser de inbrott som har blivit anmälda under denna månad i er kommun. 

 

Först lite övergripande statistik hur det sett ut i hela Region Stockholm under 

sommaren. Den innehåller även åttaveckorsstatistik (som överlappar varandra för att få 

med större delen av sommaren) på Lokalpolisområdesnivå. Informationen kommer från 

polisens regionala Brottssamordning. 

 

Bostadsinbrott Region Stockholm (inkl. Gotland) år 2015 - 2018 
 

Bostadsinbrotten (inkl. försök) i Region Stockholm var betydligt färre under årets 

sommarperiod än motsvarande period förra året och även lägre sett över fyra år (se 

staplarna). 

staplarna). 

 

 2017 2018 

Juni   589 394 

Juli  819 479 

Augusti 757 377 

 
 

 

 
  



 

 

 

Båda nedre till vänster:  

I Lokalpolisområde Sollentuna (Sigtuna, Upplands-Väsby, Sollentuna) såg utvecklingen 

ut så här under perioden  v 24 – v 35 i år. Även jämförelse med de andra 

Lokalpolisområdena i Region Stockholm. 

 

Båda nedre till höger:  

Samma period på Polisområdesnivå för Stockholm City, Nord, Syd och Gotland. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 
 

Torsd 2/8 08:00 – Sönd 5/8 19:30  KOLMILLEVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, radhus 

 

Tisd 7/8 06:10   HASSELBACKEN 

    Förberedelse inbrott, lgh 

 

Tisd 7/8    DRAGONVÄGEN 

    Försök inbrott, villa 

 

Sönd - Torsd 5 - 9/8   OPTIMUSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lgh 

 

Onsdag 22/8 kl.10:00 – 21:15  ÄGIRVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa 

 

Torsdag 30/8 – Lördag 1/9   KAVALLERIGATAN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

Information: 

KOLMILLEVÄGEN 

Okänd har brutit sig in via balkongdörr. Stor oordning. Oklart vid anmälan vad som 

stulits. 

HASSELBACKEN 
Boende upptäcker man på terrass vid sovrum som flyttar på solstol invid fönster. 

Mannen försvann då boende skrek och frågade vad han gjorde där. Sign: Man i 25 

årsåldern, keps. 

DRAGONVÄGEN 

Brytmärken på ytterdörr och kodlås trasigt. Ingen tagit sig in. 

OPTIMUSVÄGEN 
Okänd har brutit sig in via entrédörr. Karm och dörr förstörd. Något oklart vid anmälan 

vad som stulits. 

ÄGIRVÄGEN 

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

Samtliga rum var genomsökta och huset var i stor oordning. 

KAVALLERIGATAN 

Okänd gärningsperson har brutit sig in genom ett fönster och därefter tillgripit 

kontanter. Skospår har säkrats från platsen. 

 

Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen 

på 114 14 

eller lämna tips på www.polisen.se 

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

www.samverkanmotbrott.se 
 

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

