
       
 

 
 

Inbrott i bostad – Järfälla september 2022 
 

Järfälla 
 

Villa/radhus 
  

220909 22.20 Såningsvägen. 
Inbrott i larmad villa. Övervakningsfilm visar minst tre maskerade gärningspersoner 
 

220914 14.15 Morkullevägen.  

Kvinna i villa hör oväsen, tror att det rör sig om hantverkare, men upptäcker att en 

okänd man som slagit sönder ett fönster vid hennes uteplats och förefaller vara på väg 

att ta sig in i bostaden. När mannen förstår att han är upptäckt springer han från 

platsen. 

 

Lägenhet 

220908 09-14 Svetsarvägen 5.  

Inbrott i lägenhet, oklar ingångsväg, möjligen har ytterdörren lämnats olåst. 
 

220912 12.45 Heculesgatan 2.  

Boende hör oväsen i trapphuset, tittar ut och ser två maskerade personer som 

försöker bryta upp en lägenhetsdörr. De misstänkta lämnar dock trapphuset utan att 

lyckas ha fått upp dörren. 
 

220912 12.45 Majorsvägen 18. 

En boende i trapphuset ser två män som försöker bryta upp en lägenhetsdörr. De 

avbryter och springer från platsen när de förstår att de är upptäckta. 
 

221001 21.40-23.30 Engelbrektsvägen 41A. 

Inbrott i lägenhet. Inga brytskador på ytterdörr, men går ej att låsa. 

 

 

 



       
 

 

 
 

Inbrott i bostad – Upplands-Bro september 2022 
 

Upplands-Bro  
 

Villa/radhus 

Inga inrapporterade inbrott under perioden. 

 

 

Lägenhet 

220914 17-20 Växthusvägen 11 

Inbrott i lägenhet via uppbrutet fönster. 

  



       
 

Övrig information 
Inbrott/Inbrottsförsök 

Inbrottsförsöken i lägenheter på Herculesgatan och Majorsvägen samt i villa på Morkullevägen 

visar att gärningsmännen inte vill bli sedda, då de riskerar att gripas, och väljer att avbryta när 

de förstår att de är upptäckta. Ser man ett pågående inbrott, eller annat brott för den delen, kan 

gärningspersonerna avbryta om man visar på att man upptäckt dem. Detta bör göras på ett sätt 

som känns bra och utan att man utsätter sig för risker. 
 

Bedrägerier 

Just nu sker det mycket bedrägerier i hela landet och så även i Upplands-Bro och Järfälla 

kommun. Många av de bedrägerier vi ser riktar sig mot äldre så har du någon äldre i din 

närhet som du bryr dig om? Eller träffar du äldre i ditt yrke? Det är inte ovanligt att just de 

faller offer för bedragare och du kan förebygga att de blir lurade genom att ta några minuter 

och prata med dem om bedrägerier.  Här följer några tips! 
 

På stan 

 Håll för med handen när du slår in pin-koden till bankkortet. 

 Stoppa kortet i din plånbok som du lägger i innerfickan i väskan eller jackan. 

 Var uppmärksam när du handlat. Någon kan försöka ta ditt kort. 

 Förvara inte bankkortet tillsammans med pin-koden i plånboken. 

 Om du drabbas – polisanmäl och ta stöd av personer i din närhet. 

I hemmet 

 Var kritisk när du blir kontaktad av okända personer, tveka inte att stänga dörren eller 

lägga på luren om du känner oro. 

 Släpp inte in okända personer i ditt hem innan du fått kontrollera att personerna är de som 

de utger sig för att vara. 

 Inga seriösa företag som besöker dig hemma kräver betalning på plats. Be om en faktura. 

 Om du drabbas – polisanmäl och ta stöd av personer i din närhet. 

På nätet 

 Använd aldrig e-legitimation eller lämna ifrån dig koder från din bankdosa på uppmaning 

av någon annan. Ofta ber bedragaren om upprepade identifikationer. 

 Lägg på luren om du blir osäker på vem som ringer. Ring istället tillbaka på ett nummer 

som du själv tar reda på. 

 Klicka aldrig på länkar som kommer via e-post eller sms, om du inte känner igen 

avsändaren. 

 Om du blir osäker på vem som skickat en bifogad fil till dig, klicka inte. Den kan 

innehålla virus. 

 Om du drabbas – polisanmäl och ta stöd av personer i din närhet. 
 

Mer information hittar du på nätet på polisens hemsida. 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-

nara-och-kara-om-bedragerier/ 

 


