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BOSTADSINBROTT 
 

Lägesbild Södertälje Kommun  

I Södertälje Kommun anmäldes 17 bostadsinbrott under januari. Det är färre an-

mälda brott jämfört med januari 2021, men fler anmälda brott jämfört med de-

cember 2021 (10 anmälda brott) 

 

Januari 2021: 19 

Januari 2022: 17 

 

Merparten av bostadsinbrotten har skett mitt på dagen, eller sen eftermiddag. 

Bostadsinbrotten är spridda över veckans alla dagar med en viss övervikt på 

måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar. Fem brott har anmälts av samma 

lägenhetsinnehavare. Vid en närmare granskning av dessa ärenden finns tecken 

på psykisk ohälsa. Det är oklart om inbrotten verkligen ägt rum.   

I inbrotten i villa har gärningsmännen vanligen tagit sin in i villan via ett fönster 

som de antingen slagit sönder eller brutit upp. Vid två inbrott i villa hade målsä-

garna larm, vilket avskräckte tjuvarna och ledde till att inbrottet inte fullborda-

des. I de fullbordade inbrotten har smycken som förvarats i byrålådor i bad- el-

ler sovrum tillgripits.  

 

BOSTADSINBROTT SÖDERTÄLJE KOMMUN JANUARI 2022 
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ÖVRIGA INBROTT 
 

Lägesbild Södertälje Kommun  

I Södertälje anmäls ett stort antal andra typer av inbrott, tex: stöld genom in-

brott i källare /vind, inbrott i garage, byggarbetsplatser samt verkstäder. Under 

januari 2022 anmäldes totalt 41 sådana här brott, vilket i sig inte är något avvi-

kande för lägesbilden. I snitt anmäldes 37 brott varje månad under 2021. Dessa 

inbrott sker vanligtvis kvällstid på söndagar.  

 

ÖVRIGA ANMÄLDA INBROTT, JANUARI 2022 

 
 

INBROTT KÄLLARE / VIND SÖDERTÄLJE KOMMUN  

0816 Stöld genom inbrott i kafé, konditori, restaurang, näringsställe 1

0818 Stöld genom inbrott från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus, kommersiell utställningslokal2

0821 Stöld genom inbrott från fabrik, lager, verkstad, ej bilverkstad 1

0822 Stöld genom inbrott från byggplats, från bod, tillfällig barack, container, vagn eller liknande på byggplats4

0823 Stöld genom inbrott från garage, även i anslutning till bensinstation, bilverkstad 7

0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 18

0826 Stöld genom inbrott från fritidshus 1

0830 Stöld genom inbrott, annan stöld 7

Total 41

Postort Gata Brottskoder Brottsdatum beräknat

Järna Storgatan 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-03

Södertälje Bergsättravägen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-04

Järna Liljestigen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-09

Södertälje Karlhovsvägen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-09

Södertälje Nysättravägen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-09

Järna Liljestigen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-10

Södertälje Bodastigen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-10

Södertälje Karlhovsvägen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-11

Södertälje Parkgatan 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-14

Järna Liljestigen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-15

Järna Mölnbovägen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-15

Järna Liljestigen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-16

Södertälje Blåskäggs Gränd 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-18

Södertälje Fornbacken 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-18

Södertälje Klockarvägen 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-24

Södertälje Västra Kanalgatan 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-30

Södertälje Östergatan 0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 2022-01-30



    

     

 

 


