
Hej. 

För Din Information. 

 

Tänk på att alltid berätta om du reser bort så att vi kan hålla lite uppsikt över hus och tomt. 

Skalskyddet (balkongdörren) har du ju redan fixat på bästa sätt, eller? 

En lite tråkig start på juni. Ni glömmer väl inte att stänga och låsa i alla lägen; ute på andra 

sidan huset, på annat våningsplan eller en sväng över till grannen med uppsikt över egna 

entrén.... 

 

  
För kännedom och vidarebefordran till berörda grannsamverkare och grannstödjare. 

Det har varit flera soliga och varma dagar senaste tiden, vilket naturligtvis är trevligt och 

skönt på sitt sätt. Det för dock med sig att vi har fönster och altan-dörrar öppna i högre 

grad än under kallare perioder. Tänk på att stänga igen dessa när ni lämnar bostaden. 

Vi ser nu flera inbrott där det är sannolikt att gärningspersonens väg in i huset har gått via 

fönster och dörrar som varit olåsta eller stått lite på glänt med vädringsbeslag. 

  

FULLBORDAT INBROTT på Skallgångsbacken den 1 juni kl. 07.45 - 15.45. På okänt sätt 

har gärningspersonen/personerna tagit sig in i huset. Balkongdörr på övervåningen och 

altandörr på nedre våningen stod öppen när målsägaren kom hem. Båda dessa var stängda när 

målsäganden lämnade. Mindre brytskador på balkongdörren. Bland annat elektronikutrustning 

stulet. 

  

FULLBORDAT INBROTT på Gamla Bromstensvägen den 2 juni under natten. 

Gärningspersonen/personerna har tagit sig in i huset via balkongdörren, inga synliga 

brytskador finns. Bland annat elektronikutrustning stulet.  

  

FULLBORDAT INBROTT på Småbjörksvägen den 2 juni kl. 09.20 - 09.30. Inbrotts-

/kameralarm aktiverades och visade att minst två gärningspersoner tagit sig in i huset. När 

polispatruller kom till platsen konstaterades ett krossat fönster på baksidan. Polishund sökte 

spår och hittade en smyckespåse med ett halsband som identifierades av målsägaren som 

dennes. Tyvärr inga spår efter gärningspersonerna. 

  

FULLBORDAT INBROTT på Lindalsvägen den 2 juni kl. 10.05 - 11.00. 

Gärningspersonen/personerna har tagit sig in via ett fönster. Inga brytskador. När målsägaren 

kom hem efter ca en timmes bortavaro upptäcktes att det låg smyckesskrin och lådor 

utslängda och att sovrumsfönstret var vidöppet. 


