
  
 
 
 

 
 
Månadsbrev januari 2020 
 
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna period i er kommun.  
 
 
Tid/Plats, Sollentuna kommun 
 
Måndag 23/12 20:00 – Onsdag 1/1 02:00 KUNG HANS VÄG 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
Okänd/a har tagit sig in i bostaden och blanda annat lagat mat i köket samt haft sönder brandlarmet. 
Cigarettröklukt i bostaden. I vart fall väska och kläder stulet. 
 
Torsdag 2/1 11:00 – 21:30  FLINTLÅSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall kontanter stulet. 
 
Onsdag 25/12 15:00 – Lördag 4/1 20:00 TÖJNAVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in genom att krossa fönster på överplan. Inbrottslarmet har på något sätt undvikits. 
 
Torsdag 19/12 – Fredag 3/1   EKORRVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har försökt bryta sig in genom att montera bort fönsterkarmslister. 
 
Onsdag 8/1 08:00 – 10:00   KUMMELBYVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har krossat källarfönster och tagit sig in. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Torsdag 9/1 18:10 – 18:15  STRANDPROMENADEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
Boende hörde rasslande ljud utifrån och upptäckte en stege som lutats mot fasaden. Några personer sågs 
springa en bit bort från bostaden. 
 
Onsdag 15/1 06:30 – 16:30  TORKILS VÄG 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in genom att krossa ruta till altandörr. I vart fall bilnyckel stulen. 
 
Måndag 20/1 14:50 – 19:50  ORRVÄGEN 
    Försök till inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har tagit sig in via balkongdörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Tisdag 21/1 16:50 – 21:00   LOMVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via altandörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
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Måndag 20/1 18:00 – Tisdag 21/1 19:10 KANALVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har tagit sig in i bostaden. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Onsdag 22/1 15:00 – 17:45  HEDVIGSDALSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in genom att lyfta ur badrumsfönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Fredag 24/1 07:00 – 20:00  KUNG HANS VÄG 
    Fullbordat inbrott, lägenhet 
Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Fredag 24/1 19:00 – 19:30  KUNG HANS VÄG 
    Försök till inbrott, lägenhet 
Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr.  
 
Torsdag 30/1 08:00 – 18:00  LOMVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
Torsdag 30/1 09:00 – 20:00  EDSBERGSVÄGEN 
    Fullbordat inbrott, villa/radhus 
Okänd/a har brutit sig in via köksfönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
 
 
 
 
 
Övrig information: 
 
Takboxstölder är vanliga nu. 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 rek.modus inför inbrott. Det förekommer ibland att boenden hittat föremål 
utanför dörrar, på gångar m.m. som ”ligger i vägen” och därför flyttar på om man är hemma. 
 
Bildelsstölderna är från och till frekventa i hela lokalpolisområdet. Stölderna sker vanligen när bilen är 
parkerad hemma på natten. Förvara aldrig nyckeln i närheten av entrédörren då länkad signal är en av 
metoderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statistik över samtliga anmälda fullbordade inbrott och försök till 
inbrott i villa/radhus/lägenhet för januari åren 2016 – 2020. 

 

 
 
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
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