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Polisanmälda bostadsinbrott:  

Villainbrott: 

200707 Grov stöld genom inbrott, Markegångsvägen, Storvreta, där 
okänd gärningsperson brutit upp en dörr och tillgripit smycken och 
bilnyckel. 

200710 Grov stöld genom inbrott, Vackra Birgers väg, Gottsunda, där 
okänd gärningsperson brutit upp en dörr och tillgripit smycken och 
kontanter. 
200712-200715 Stöld genom inbrott, Vargmossevägen, Almunge, där 
okänd gärningsperson brutit sig in i villa och tillgripit bl a elektronik. 
200720 Grov stöld genom inbrott, Fjärdingsvägen, Bälinge, där okänd 
gärningsperson brutit sig in genom altanen och tillgripit pass, smycken 
och kontanter. 

200730-200731 Grov stöld genom inbrott, Ellsta, Knutby, där okänd 
gärningsperson på okänt sätt tagit sig in i bostad och tillgripit bil och 
bilnyckel, smycken, elektronik, verktyg och kläder.  
200730-200801 Grov stöld genom inbrott, Husargatan, Kåbo, där okänd 
gärningsperson krossat ett fönster och tillgripit en tv.  
200802-200808 Grov stöld genom inbrott, Gunsta villaväg, Gunsta, där 
okänd gärningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit  gods.  
200804-200809 Grov stöld genom inbrott, Valhallagatan, Svartbäcken, 
där okänd gärningsperson brutit upp ett fönster och tillgripits gods.  
200806 Grov stöld genom inbrott, Hallstensgatan, Svartbäcken, där 
okänd gärningsperson misstänks ha brutit upp ett källarfönster och till-
gripit smycken och kontanter.  
200807-200815 Grov stöld genom inbrott, Stiernhielmsgatan, Svart-
bäcken, där okänd gärningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit 
verktyg och smycken. Förundersökning pågår. 
200811-200812 Grov stöld genom inbrott, Vagnmakarvägen, Gunsta, 
där okänd gärningsperson misstänks ha brutit sig in genom en balkon-
dörr och tillgripit gods.  
200812-200816 Grov stöld genom inbrott, Prästgatan, Luthagen, där 
okänd gärningsperson brutit upp ett köksfönster och tillgripit bl a smyck-
en.   
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200813-200815 Grov stöld genom inbrott, Tegelgatan, Kungsgärdet, där 
okänd gärningsperson brutit sig in i bostad och tillgripit elektronik. För-
undersökning pågår. 
200814 Grov stöld genom inbrott, Tegelgatan, Kungsgärdet, där larm 
via en app med övervakningskamera signalerat att en man rört sig i en 
trädgård. Polis tillkallades, och konstaterade att ett fönster på baksidan 
av huset var krossat. Misstänkt gärningsman greps av polis och tillgripet 
gods i form av elektronik anträffades i närheten. Förundersökning pågår.   
200814-200816 Grov stöld genom inbrott, Bergagatan, Kåbo, där okänd 
gärningsperson brutit sig in genom källarfönster och tillgripit gods. För-
undersökning pågår.  
200818-200820 Grov stöld genom inbrott, Sköldungagatan, Svartbäck-
en, där okänd gärningsperson slagit sönder två fönsterrutor vid entrén 
och tillgripit gods.   

Lägenhetsinbrott:  
 
200814-200815 Grov stöld genom inbrott, Herrhagsvägen, Herrhagen, 
där okänd gärningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit elektronik, 
kläder och smycken.  
 
Inbrott i fritidshus:  
200803 Försök till stöld, Fjällnora, Uppsala, där okänd gärningsperson 
brutit upp ett fönster till ett fritidshus, utan att tillgripa gods.  
200811 Försök till stöld, Vedyxa, Uppsala, där okänd gärningsperson 
krossat en ruta i en dörr, utan att tillgripa gods.  
 
Områdespolis Ulrika Andersson  
 


