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Villainbrott:  

191102 Grov stöld genom inbrott, Gråalsvägen, Lövstalöt, där okänd 
gärningsperson plockat ut en fönsterkassett till en altandörr. Pass, 
smycken och kontanter tillgripet. 
191107-191114 Punkvägen, Björklinge, där okänd gärningsperson 
på okänt sätt tagit sig in i en villa och tillgripit smycken.  
191108 Grov stöld genom inbrott, Bror Hjorts väg, Björklinge, där 
okänd gärningsperson tagit sig in genom en altandörr genom att 
krossa en glasruta intill, och tillgripit gods.  
191109 Grov stöld genom inbrott, Gryningsvägen, Storvreta, där 
okänd gärningsperson krossat en altandörr och tillgripit gods.  
191110  Grov stöld genom inbrott, Valhalls väg, Gamla Uppsala, 
där okänd gärningsperson krossat ett fönster på övervåningen och 
tillgripit gods.  
191110-191116 Grov stöld genom inbrott, Fågelbo, Uppsala, där 
okänd gärningsperson tagit sig in i ett fritidshus genom att krossa 
ett fönster med en sten. Oklart om något tillgripits.  
191111 Grov stöld genom inbrott, Gränsta, Knutby, där okänd gär-
ningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit smycken och kon-
tanter.   
191111 Grov stöld genom inbrott, Gränsta, Knutby, där okänd gär-
ningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit gods.  
191113 Grov stöld genom inbrott, Fältvägen, Norby, där okänd 
gärningsperson tagit sig in genom ett fönster och tillgripit smycken.   
191113 Grov stöld genom inbrott, Ryggåsvägen, Björklinge, där 
okänd gärningsperson brutit sig in och tillgripit gods.  
191115 Grov stöld genom inbrott, Tunnlandsvägen, Storvreta, där 
okänd gärningsperson krossat en fönsterruta och tillgripit gods.  
191115 Grov stöld genom inbrott, Bågspännarvägen, Nyby, där 
okänd gärningsperson brutit upp ett fönster till ett sovrum och till-
gripit gods.  
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191115-191125 Grov stöld genom inbrott, Danmarks-Söderby, 
Uppsala, där okänd gärningsperson brutit upp en ytterdörr till en 
villa och tillgripit gods.  
191116 Grov stöld genom inbrott, Valhallagatan, Gamla Uppsala, 
där okänd gärningsperson klättrat upp på en balkong och slagit 
sönder en fönsterruta i en dörr. Smycken tillgripet.  
191120 Grov stöld genom inbrott, Synålsvägen, Nåntuna, där en 
bostadsinnehavare kommer hem och ser en okänd person i sitt bad-
rum. En gärningsperson sågs springa ut genom altandörren. Ytterli-
gare en gärningsperson sågs hoppa ut genom köksfönstret på över-
våningen.   
191123 Grov stöld genom inbrott, Birgers Sjöbergs gata, Nyby, där 
okänd gärningsperson på okänt sätt tagit sig in i en bostad och till-
gripit smycken.  
191126-191128 Grov stöld genom inbrott, Bågspännarvägen, Nyby, 
där okänd gärningsperson krossat och brutit upp ett källarfönster. 
Inget gods tillgripet.   
191128 Grov stöld genom inbrott, Vikingagatan, Svartbäcken, där 
en granne ser ett ficklampsken i bostad, vars ägare är bortresta. 
Uppbrutet fönster och balkongdörr öppen. 
191129 Grov stöld genom inbrott, Rabeniusvägen, Södra Gott-
sunda, där okänd gärningsperson brutit sig in i bostad och tillgripit 
gods.  
191129-191130 Grov stöld genom inbrott, Oscar Arpis väg, Gott-
sunda, där okända gärningspersoner brutit upp en altandörr och 
tillgripit gods.  
 191130 Grov stöld genom inbrott, Karlsrogatan, Kungsgärdet, där 
okänd gärningsperson krossat en ruta och öppnat ett fönster på bak-
sidan av huset. Smycken tillgripet. 
191201 Grov stöld genom inbrott, Tunagatan, Tunabackar, där 
okänd gärningsperson brutit upp ett sovrumsfönster och tillgripit 
gods.   
191201 Grov stöld genom inbrott, Huges väg, Gamla Uppsala, där 
okänd gärningsperson brutit upp en altandörr och tillgripit gods. 
191210 Stöld genom inbrott, Norrtorpsvägen, Södra Gottsunda, där 
okänd gärningsperson tagit sig in i en bostad genom en balkong-
dörr och tillgripit elektronik. 
191211 Stöld genom inbrott, Bomullsvägen, Nåntuna, där okända 
gärningspersoner brutit upp ett fönster vid entrén och tillgripit 
gods.  
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Lägenhetsinbrott:  
 
191108-191111 Grov stöld genom inbrott, Frodegatan, Fålhagen, 
där okänd gärningsperson krossat ett fönster till en balkondörr och 
tillgripit gods.   
191109 Grov stöld genom inbrott, Fyrislundsgatan, Årsta, där 
okänd gärningsperson brutit upp en lägenhetsdörr och tillgripit 
gods.  
191109 Grov stöld genom inbrott, Hjalmar Brantingsgatan, Fålha-
gen, där okänd gärningsperson krossat en fönsterruta till en altan-
dörr och tillgripit smycken.  
191119 Grov stöld genom inbrott, Flöjtvägen, Gottsunda, där bo-
stadsinnehavare ser att någon slagit sönder en fönsterruta och stö-
kat runt bostaden. Polis tillkallas och griper misstänkt gärnings-
person. Polisutredning pågår, därav förundersökningssekretess! 
191121 Grov stöld genom inbrott, Mistelgatan, Årsta, där okänd 
gärningsperson krossat ett fönster och tillgripit gods.  
191121 Grov stöld genom inbrott, Sköldmövägen, Gamla Uppsala, 
där okänd gärningsperson brutit upp en balkongdörr och tillgripit 
smycken.  
191129 Grov stöld genom inbrott, Jenny Linds väg, Gottsunda, där 
okänd gärningsperson brutit sig in i bostad och tillgripit elektronik 
och smycken.  
 
Områdespolis 
Ulrika Andersson 
 
 


