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Polisanmälda bostadsinbrott samt försök och för-
beredelse till stöld under juni-augusti: 
Villainbrott: 
 
210529-210602 Inbrottstöld, Kornvägen, Vilan/Nåntuna, där okänd 
gärningsperson brutit upp ett fönster på baksidan av en bostad  och tillgripit 
smycken.  
210603-210607 Inbrottstöld, Norbyvägen, Norby, där okänd gärningsperson 
brutit upp ett fönster till en bostad och tillgripit gods.  
210607-210615 Inbrottstöld, Sporvägen, Storvreta, där okänd gärningsperson 
på okänt sätt tagit sig in i bostad och tillgript kontanter, smycken och pass. 
210615-210616 Inbrottstöld, Tömvägen, Björklinge, där okänd gärningsperson 
brutit på ett flertal fönster samt även plockat ut en fönsterkasset till en bostad, 
och tillgripit verktyg.   
210626 Inbrottstöld, Stackvägen, Valsätra, där okänd gärningsperson brutit upp 
ett fönster till en bostad och tillgripit gods.  
210626 Inbrottsstöld, Ekolnsvägen, Sunnersta, där okänd gärningsperson tagit 
sig in i en bostad genom att resa en stege till övervåningen.  
210627-210704 Inbrottstöld, Tuvängsvägen, Norby, där misstänkt 
gärningsperson krossat ett fönster och tillgripit gods. Polisutredning pågår, 
därav förundersökningssekretess.   
210628-210710 Rörbäcksvägen, Vilan/Nåntuna, där okänd gärningsperson bru-
tit sig in i bostad och tillgripit kontanter 
210629-210703 Inbrottstöld, Danmark-Berga, där okänd gärningsperson brutit 
upp ett fönster på ovanvåningen och tillgripit smycken.  
210630-210705 Inbrottstöld, Vilanvägen, Vilan/Nåntuna, där okänd 
gärningsperson brutit upp ett köksfönster och tillgripit gods.   
210702-210704 Inbrottstöld, Vilanvägen, Vilan/Nåntuna, där okänd 
gärningsperson tagit sig in i bostad. Okänt vad som tillgripits.   
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210703-210704 Inbrottstöld, Statarvägen, Norby, där misstänkt gärningsperson 
brutit upp ett fönster till en bostad och tillgripit gods. Polisutredning pågår, 
därav förundersökningssekretess.   

210704-210708 Inbrottstöld, Dagermansgatan, Löten, där misstänkt 
gärningsperson på okänt sätt tagit sig in i bostad och tillgripit gods. 
Polisutredning pågår, därav förundersökningssekretess.   

210707-210708 Inbrottstöld, Kvarnvägen, Södra Gottsunda, där okänd 
gärningsperson plockat ut en glasruta till ett fönster. Okänt vad som tillgripits.   
210708 Inbrottsstöld, Kvarnvägen, Södra Gottsunda, där okänd gärningsperson 
plockat ut en glasruta till ett fönster på baksidan till en villa och tillgripit gods. 
210709 Inbrottstöld, Hartrajet, Bergsbrunna, där okänd gärningsperson på okänt 
sätt tagit sig in i bostad och tillgripit smycken.   
210709-210710 Inbrottstöld, Mogavägen, Almunge, där misstänkt gärningsper-
son brutit upp ett köksfönster till en bostad och tillgripit smycken. Polisutred-
ning pågår, därav förundersökningssekretess.  
210709-210710 Inbrottstöld, Mårdvägen, Storvreta, där misstänkt gärningsper-
son brutit upp ett fönster till en bostad och tillgripit gods. Polisutredning pågår, 
därav förundersökningssekretess.  
210710-210711 Inbrottstöld, Adolfsbergsvägen, Storvreta, där misstänkt gär-
ningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit gods. Polisutredning pågår, 
därav förundersökningssekretess.  
210708-210712 Inbrottstöld, Ärentunavägen, Storvreta, där misstänkt gärnings-
person brutit sig in i bostad och tillgripit gods. Polisutredning pågår, därav 
förundersökningssekretess.   
210709-210713 Inbrottstöld, Vängelinsvägen, Storvreta, där misstänkt gär-
ningsperson brutit upp ett fönster till en bostad och tillgripit gods.  Polisutred-
ning pågår, därav förundersökningssekretess.  
210714 Inbrottstöld, Skuttungeby, där två misstänkta gärningspersoner grips i 
en bil av polis. Polisutredning pågår, därav förundersökningssekretess.   

210713-210723 Inbrottstöld, Björkberget, Dalby, där misstänkt gärningsperson 
slagit sönder ett fönster vid entrén och tillgripit gods. Polisutredning pågår, 
därav förundersökningssekretess.   
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210722-210729 Inbrottstöld, Gränsta, Knutby, där okänd gärningsperson tagit 
sig in i bostad och tillgripit elektronik och klocka.  
210731-210808 Inbrottstöld, Nävervägen, Björklinge, där okänd gärningsper-
son brutit upp ett fönster på en altan och tillgripit smycken och kontanter. 
210803-210807 Inbrottstöld, Tygelvägen, Björklinge, där okänd gärningsperson 
brutit upp en dörr till en källare. Inget gods tillgripet.  
210804 Inbrottsstöld, Puckvägen, Björklinge, där okänd gärningsperson brutit 
upp ett källarfönster. Okänt vad som tillgripits.   
210804-210808 Inbrottstöld, Bergvägen, Storvreta, där okänd gärningsperson 
brutit sig in i bostad och tillgripit gods.  
210812-210813 Inbrottstöld, Hökvägen, Bergsbrunna, där okänd gärningsper-
son brutit sig in i bostad och tillgripit pass, smycken och klocka.   
210810-210811 Inbrottstöld, Hartrajet, Bergsbrunna, där okänd gärningsperson 
brutit sig in genom balkongdörren och tillgripit gods.  
210813-210815 Försök till stöld, Henry Säldes väg, Ulleråker, där okänd gär-
ningsperson försök ta sig in genom ett takfönster till en bostad, utan att lyckas.  

Lägenhetsinbrott:  
 

210604-210605 Inbrottstöld, Hurtigs gata, Nyby, där okänd gärningsperson 
tagit sig in genom ett fönster på en altan och tillgripit smycken, klocka och 
alkohol.  
210625-210626 Inbrottstöld, Väktargatan, Kvarngärdet, där okänd 
gärningsperson tagit sig in i en bostad genom ett öppet köksfönster, och 
tillgripit elektronik och kontanter.  
210705 Förberedelse till stöld, Kryddblandargatan, centrala Uppsala, där okänd 
gärningsperson iakttagits då denne kollat in genom fönster till bostad på 
bottenplan. Ytterdörren till flerbostadshuset var uppställd och tuggummi 
anträffades i låset på entrédörren, så att den inte gick att låsa.  
210707 Stöld, Folkungagatan, Tunabackar, där misstänkt gärniningsperson tagit 
sig in i bostad genom en öppen balkongdörr och tillgripit gods. Polisutredning 
pågår, därav förundersökningssekretess.  
210808 Inbrottstöld, Lidnersgatan, Nyby, där okänd gärningsperson brutit upp 
en lägenhetsdörr och tillgripit gods.  
210820 Inbrottstöld, Lidnersgatan, Nyby, där okänd gärningsperson brutit upp 
en ytterdörr och tillgripit en klocka.  
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210820 Inbrottstöld, Väpnargatan, Tunabackar, där okänd gärningsperson brutit 
upp en dörr till en lägenhet och tillgripit smycken, pass och kontanter.  

 
Områdespolis Ulrika Andersson  


