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Polisanmälda bostadsinbrott 

Villainbrott 
 

211006 Grov stöld genom inbrott, Almunge-Ösby, Almunge, där okänd gärningsperson 

krossat dörren till en bostad och tillgripit ett kassaskåp.  

211022 Inbrottstöld, Näsby, Almunge, där okänd gärningsperson brutit upp en dörr till 

ett garage och krossat en fönsterruta på baksidan av bostaden, samt tillgripit verktyg.  

211025 Försök till inbrottstöld, Björkhagsvägen, Norby, där ett inbrottslarm aktiverats 

då okänd gärningsperson brutit upp en altandörr. Då polis tillkallas konsteras att ingen 

varit inne i bostaden.  

211028 Försök till inbrottsstöld, Malma backe, Uppsala, där okänd gärningsperson 

försökt bryta upp en altandörr utan att lyckas.  

211028 Inbrottsstöld, Lönnviksvägen, Sunnersta, där okänd gärningsperson brutit upp 

ett fönster och tillgripit elektronik och smycken. 

211101-211105 Inbrottstöld, Lövlundsvägen, Storvreta, där okända gärningspersoner 

krossat en ruta och tagit sig in via en dörr på baksidan av bostaden. En tillgripen 

ryggsäck anträffas senare i Storvreta.     

211101-211106 Inbrottsstöld, Kohagsvägen, Sunnersta, där okänd gärningsperson 

brutit upp ett fönster och balkongdörr. Smycken tillgripet.  

211103-211107 Inbrottsstöld, Blomstervägen, Sunnersta, där okänd gärningsperson 

plockat ut ett fönster och tillgripit gods.   

211106 Inbrottsstöld, Lilla Åmyra, Björklinge, där okänd gärningsperson brutit upp ett 

fönster och tillgripit smycken.  

211107 Inbrottstöld, Skördevägen, Storvreta, där två gärningspersoner misstänks ha 

krossat ett fönster under natten, för att ta sig in i hallen. Där har bostadsinnehaveraren 

mött gärningspersonerna som därefter flyr från platsen genom ytterdörren.  

211109-211116 Inbrottstöld, Björkby, Almunge, där okända gärningspersoner iakttas 

på baksidan av bostaden men jagas bort och lämnar platsen per bil. Dessa okända 

gärningspersoner misstänks ha brutit upp ett fönster på övervåningen och tillgripit 

gods.  

211112 Inbrottstöld, Rasbo, där okänd gärningsperson krossat ett fönster och tillgripit 

gods.  

211116 Inbrottstöld, Ripvägen, Sunnersta, där okända gärningspersoner har tagit ut en 

fönsterruta och tillgripit gods.  
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Faktaansvarig:  

 

 

 

 

Lägenhetsinbrott 

 

211001 Inbrottsstöld, Bellmansgatan, Gränby, där okänd gärningsperson brutit upp en 

lägenhetsdörr och tillgripit okänt gods.  

211008 Inbrottstöld, Regngatan, Gränby, där okänd gärningsperson brutit upp en lä-

genhetsdörr högst upp i en trappuppgång och tillgripit gods.  

211008 Inbrottsstöld, Regngatan, Gränby, där okänd gärningsperson brutit upp en 

lägenhetsdörr högst upp i en trappuppgång och tillgripit ett kassaskrin.  

211023 Inbrottstöld, Mistelgatan, Årsta, där okänd gärningsperson krossat glaset i en 

balkongdörr och tillgripit gods.  

211118 Försök till inbrottstöld, Kummingatan, Årsta, där okänd gärningsperson försökt 

bryta upp en lägenhetsdörr utan att lyckas.  

 

Områdespolis Ulrika Andersson  


