
För kännedom och vidarebefordran till berörda grannsamverkare/grannstödjare. 

Dessvärre en vecka med många inbrott. Fortsatt flera av dessa genom urplockade 
fönsterkassetter och stegar resta mot fönster och balkonger på övervåningar. Gör det 
svårare att plocka ur kassetterna genom att limma glaset (bakom listerna) med silicon eller 
skruva fast listerna med envägsskruv. Ett exempel på demontering och återmontering av 
fönsterlisterna finns i länken 
https://www.nordiskafonster.se/assets/pdf/pvc_glaskassett.pdf. 

Har du en stege liggande i trädgården? TA IN STEGEN ELLER LÅS FAST DEN. BE DIN GRANNE 
GÖRA SAMMA SAK. Skulle nog inte kännas så bra om din eller grannens stege använts vid 
inbrott hos dig eller din granne. 

FÖRSÖK TILL INBROTT på Sandkullsvägen 19 oktober – 30 oktober kl. 09.00. Okänd 
gärningsman/män har brutit bort trälisterna runt fönstret i syfte att lyfta bort 
fönsterkassetten varvid fönstret har spruckit i nederkanten. Av okänd anledning har brottet 
inte fullbordats och gärningsmannen/männen har inte lyckats ta sig in. Spår säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på Solhemsbackarna 30 oktober kl. 08.00 – 15.15. Okända 
gärningsmän har brutit upp dörren till tvättstugan på husets gavel. Bl a smycken, datorer, 
kamera tillgripet. Spår säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på Kälvestavägen 30 oktober kl. 15.00 – 31 oktober 08.30. Okända 
gärningsman/män har rest en stege mot ett fönster på husets baksida, brutit bort 
fönsterlisterna och plockat ut fönsterkassetten och därefter klättrat in. Okänt vad som 
tillgripits. Spår säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på  Nälstavägen 29 oktober kl. 10.00 – 31 oktober 15.00. Okända 
gärningsman/män har brutit upp ett fönster på husets baksida. Okänt vad som tillgripits. 
Spår säkrade. 

FÖRSÖK TILL INBROTT på Bågskyttsgränd 31 oktober kl. 13.00 – 17.30. Okänd 
gärningsman/män har brutit på ett fönster på husets baksida, skador på mittpost, samt 
brutit bort listerna på två sidor på ett annat fönster, instegshöjd 130 cm. Finns ingenting som 
tyder på att gärningsmannen/männen tagit sig in i huset. 

FULLBORDAT INBROTT på  Tallåsvägen 31 oktober kl. 09.40 – 19.50. Okända 
gärningsman/män har brutit upp ett sovrumsfönster. Bl a smycken, kontanter och bilnyckel 
tillgripet. Spår säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på  Logvägen 31 oktober kl. 09.00 – 22.20. Okända 
gärningsman/män har brutit upp altandörren. Bl a matsilver tillgripet. Spår säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på  Brotorpsvägen 30 oktober kl. 12.00 – 1 november 17.15. Okända 
gärningsman/män har brutit bort fönsterkassetten i altandörrens passiva dörrhalva. Bl a 
smycken, kontanter och hemnyckel tillgripet. Spår säkrade. 

https://www.nordiskafonster.se/assets/pdf/pvc_glaskassett.pdf


FULLBORDAT INBROTT på  Värstagårdsvägen 30 oktober kl. 13.00 – 1 november 20.00. 
Okända gärningsman/män har med hjälp av en stege på insynsskyddad baksida klättrat upp 
på balkongen på husets översta våning och brutit sig in via ett fönster. Stegens längd ca 4,5 
m, höjd upp till altanräcke ca 4 m. Gärningsmannen/männen har enbart rört sig på denna 
våning då övriga våningar varit larmade. Smycken tillgripet. Spår säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på Kälvestavägen 30 oktober kl. 13.00 – 1 november 17.30. Okända 
gärningsman/män har brutit upp ett fönster på husets baksida. Bl a datorer tillgripet. Spår 
säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på Solhems Hagväg 3 november kl. 10.00 – 17.40. Okända 
gärningsman/män har brutit upp altandörren och ett fönster på husets insynsskyddade 
baksida. Fönstret har en infälld (äldre) spanjolett med 2 kolvar och ett icke låsbart vred. En 
stol hade ställts nedanför fönstret, från stolen var insteget 110 cm. Okänt vad som tillgripits. 
Spår säkrade. 

FULLBORDAT INBROTT på Lilla Banvägen 3 november  kl. 10.00 – 4 november 16.00. 
Okända gärningsman/män har brutit upp ett badrumsfönster bredvid entrédörren. En 
granne observerade en grå Volkswagen Polo stå parkerad på gatan utanför adressen. När 
grannen senare såg att badrumsfönstret stod öppet försvann bilen i okänd riktning. Grannen 
såg aldrig något registreringsnummer eller hur föraren av Polon såg ut. Okänt vad som 
tillgripits. 

FÖRSÖK TILL INBROTT på Dagsverksvägen 4 november kl. 21.00 – 5 november 10.00. 
Okända gärningsman/män har via ett uterum på husets baksida tagit sig till ett av bostadens 
fönster och därefter brutit bort fönsterlisterna och lyft ut fönsterkassetten. 
Gärningsmannen/männen har av någon anledning avbrutits och det finns inga tecken på att 
någon varit inne i huset. Spår säkrat. 

FULLBORDAT INBROTT på Gribbyvägen 5 november kl. 13.00 – 13.30. Okända 
gärningsman/män har på husets baksida brutit upp altandörren som har låsbart 
spanjoletthandtag med enklare plåtkolvar. Det upptäcktes att det varit inbrott i villan 
ungefär klockan 15.30 men det var vittnen som sett en okänd gärningsman som befunnit sig 
på platsen efter klockan 13.00. Ett av vittnena skrämde bort samma okända gärningsman när 
denne befann sig på altanen på fastigheten intill målsägandens villa. Detta var vid samma 
tidpunkt för när inbrottet skedde. På grannfastigheten fanns inga skador. 

Signalement: Man, 20 - 25 år, cirka 170 - 180 cm lång, ljushyad, talade svenska utan brytning. 
Bar keps, parkas med pälskrage. Bar på något som liknande en kofot. Gärningsmannen 
färdades i en mörkgrå Polo med regnr med bokstäverna KDH. Spår säkrade. 


