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 Datum   
  2019-10-25  

    

    
  
  

 
Polisanmälda bostadsinbrott i Uppsala under september fram till dags 
datum:  

 

 
 

 
Villainbrott:  
 
190904 Grov stöld genom inbrott, Blåhakevägen, Sunnersta, där okänd gär-
ningsperson krossat en ruta och tagit sig in i bostaden och tillgripit smycken.  
 
190911 Grov stöld genom inbrott, Vedyxa, där okänd gärningsperson krossat 
en ruta på entréplan, samt rest en stege mot en balkong på övervåningen och 
krossate en ruta på en balkongdörr och tillgripit gods.  
 
190913 Grov stöld genom inbrott, Solrosgatan, Fålhagen, där okänd gärnings-
person krossat en ruta till en bostad och tillgripit gods. Larmbolag larmar polis 
om att en person syns i övervakningskamera. När polispatrull anländer har 
gärningspersonen lämnat platsen.  
 
190919 Grov stöld genom inbrott, Snorrevägen, Nyby/Gamla Uppsala, där 
okänd gärningsperson brutit upp en dörr och tillgripit gods.  
 
190919 Grov stöld genom inbrott, Brodyrvägen, Nåntuna, där okänd gär-
ningsperson tagit sig in i en bostad och tillgripit gods.  
 
190922-190923 Grov stöld genom inbrott, Tegelgatan, Kungsgärdet, där gär-
ningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit gods.  
 
190927 Grov stöld genom inbrott, Vagnmakarvägen, Gunsta, där okänd gär-
ningsperson krossat en ruta och tillgripit gods.  
 
191008 Grov stöld genom inbrott, Stackmästarvägen, Valsätra, där okänd gär-
ningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit smycken och kontanter.  
 
191010 Grov stöld genom inbrott, Nöthårsvägen, Nåntuna, där okänd gär-
ningsperson brutit ett fönster till sovrummet och tillgripit smycken.  
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Lägenhetsinbrott:  
 
190909 Grov stöld genom inbrott, Täljstenvägen, Eriksberg, där en misstänkt 
gärningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit smycken. Gärningspersonen 
befann sig i lägenheten, då lägenhetsinnehavaren kommer hem varpå polis 
tillkallades. Polis konstaterade att lägenheten var tom. Misstänkt gärningsper-
son delgiven misstanke och förundersökning pågår. Därav förundersöknings-
sekretess.    
 
190914-190915 Grov stöld genom inbrott, Lagerlöfsgatan, Gränby, där okänd 
gärningsperson brutit upp ett hål i en balkongdörr och tillgripit en laptop, 
smycken och kontanter.  
 
190915 Grov stöld genom inbrott, Albert Engströmsgatan, Gränby, där okänd 
gärningsperson tagit sig in i bostaden genom ett öppet fönster och tillgripit bl a 
en mobiltelefon,  
 
190925 Grov stöld genom inbrott, Stenhagsvägen, Stenhagen, där okänd gär-
ningsperson kastat in en sten genom en altandörr till bostaden och tillgripit 
dator, digitalkamera mm.  
 
191008 Grov stöld genom inbrott, Granitvägen, Eriksberg, där okänd gär-
ningsperson  
 
191010-191012 Grov stöld genom inbrott, Eskilsgatan, Fålhagen, där okänd 
gärningsperson brutit sig in i en lägenhet och tillgripit gods.  
 
 
Områdespolis 
Ulrika Andersson 
 
 
 


