
  
 

 

 
 

 

Månadsbrev mars 2020 

 
Detta brev avser de inbrott inklusive försök som har blivit anmälda under denna period i er 

kommun.  

 

 

Tid/Plats, Sollentuna kommun 
 

Söndag 1/3     BLÅKLOCKEVÄGEN 

    Försök till inbrott, lägenhet 

Okända har försökt ta sig in via entrédörr. En man och en kvinna sågs via titthålet när de 

försökte öppna dörren. Personerna avvek när boende bankade på dörren. 

 

Tisdag 3/3    MALUNGSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall ett kassaskåp uppbrutet. 

 

Söndag 8/3     TUREBERGS ALLÉ 

    Försök till inbrott, lägenhet 

Okända har försökt ta sig in i bostaden. Boende såg två yngre män som knackade på dörrar 

och kände på dörrhandtag. Boende ropade och frågade vilka de var, då avvek personerna. 

 

Måndag 16/3 12:30 – 14:30  PORSVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in via fönster på baksida. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

Lördag 21/3 01:00 – 14:00  TUREBERGS ALLÉ 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr. Lås skadat. 

 

Lördag 14/3 15:00 – 16:15  HUSARVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr. Skador på dörrkarm och lås. 

 

Lördag 21/3 17:45 – 23:30   ALLÉVÄGEN  

    Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in via altandörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

Tisdag 24/3 08:00 – 10:00   REVIRVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in via entrédörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. 
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 Lokalpolisområde Sollentuna – Sollentuna kommun 



Torsdag 26/3 07:15 – 18:40  LOMVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, lägenhet 

Okänd/a har brutit sig in via entrédörr. Inget till synes stulet. 

 

Fredag 27/3 10:00 – 15:00  TUREVÄGEN 

    Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in genom att lyfta ur underdel till altandörr. I vart fall elektronik stulet. 

 

Måndag 30/3 03:45   EDSVIKSVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Två okända män har setts utanför bostad när de lyste in i bostadens vardagsrum. Boende tände 

i huset och visade sig själv. Då försvann männen direkt. 

 

Lördag 28/3 12:00 – Måndag 30/3 12:00 ANHALTSVÄGEN 

    Försök till inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in via altanfönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. 

 

Övrig information: 
 

Bedrägerier förekommer där äldre kontaktas per telefon eller fysiskt av 

någon som låtsas vara t ex polis, från annat yrke eller där olika former av 

coronahjälp erbjuds. Var vaksam och våga ifrågasätta. 
 

 

Statistik över samtliga anmälda fullbordade inbrott och försök till inbrott i 

villa/radhus/lägenhet för januari – mars åren 2016 – 2020. 

 

  

36  

79  

118  

59  
52  



 

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

http://www.polisen.se/


 


