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BOSTADSINBROTT 

 
Lägesbild Södertälje Kommun  
I Södertälje Kommun anmäldes 10 bostadsinbrott under februari. Det är lika 
många anmälda brott som i februari 2021, men färre anmälda brott jämfört med 
januari 2022 (17 anmälda brott).  
 
Februari 2021: 10 
Februari 2022: 10 
 
Bostadsinbrotten är spridda över veckans alla dagar med en viss övervikt på-
onsdagar och lördagar.  
 
I inbrotten i villa har gärningsmännen vanligen tagit sin in i villan via ett fönster 
som de antingen slagit sönder eller brutit upp. Vid ett inbrott i radhus hade ett 
värdeskåp tillgripits.  I ett ärende har övervakningsfilm från bostadsinbrottet 
säkrats. Tyvärr gick gärningsmännen ej att identifiera på filmen.   
 
Att tänka på / tips 

• Utomhusbelysning som tänds vid rörelser kan avskräcka tjuvar 
• Larm är också avskräckande 
• Tänk på vart man förvarar stöldbegärliga smycken. Tjuvar letar först i 

lådor och bad- och sovrum.  
• Förstärk fönster och entrédörrar om möjligt 

 
Lägesbild Salem Kommun  
Salem Kommun har inte haft något inbrott under februari månad 2022.  
Februari 2021: 1 
Februari 2022: 0 
 
Lägesbild Nykvarn Kommun  
Nykvarn Kommun har ett anmält bostadsinbrott under februari 2022. Det var ett 
försök till inbrott i villa där målsägaren upptäckt ett skärverktyg på fönstret, 
men gärningsmannen av oklara omständigheter har lämnat innan brottet hann 
fullbordats.  
Februari 2021: 1 
Februari 2022: 1 
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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 
februari 2022 anmäldes totalt 33 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, februari 2022 

 
 
 
Lägesbild Salem Kommun  
I Salem Kommun har den endast anmälts 4 inbrott av detta slag under februari 
2022, jämfört med 2 anmälningar februari 2021. 
 
Lägesbild Nykvarn Kommun 
Även Nykvarn Kommun är rätt förskonade från dessa inbrott då 4 anmälningar 
inkom under februari 2022.  
  
 
BILAGOR 
 
BOSTADSINBROTT SÖDERTÄLJE KOMMUN  

 

0818 Stöld genom inbrott från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus, kommersiell utställningslokal 1

0822 Stöld genom inbrott från byggplats, från bod, tillfällig barack, container, vagn eller liknande på byggplats 2

0823 Stöld genom inbrott från garage, även i anslutning till bensinstation, bilverkstad 2

0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 19

0826 Stöld genom inbrott från fritidshus 1

0830 Stöld genom inbrott, annan stöld 8
Totalt 33

Postort Gata Brottskoder Brottsdatum beräknat

Södertälje Alice Tegnérs Stig0857 Försök till stöld genom inbrott från villa/radhus 2022-02-19

Södertälje Fridshällsvägen9801 Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus 2022-02-19

Södertälje Förmansvägen 9802 Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 2022-02-19

Södertälje Hövdingevägen9802 Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 2022-02-09

Södertälje Kägelvägen 9801 Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus 2022-02-11

Södertälje Nydalavägen 9802 Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 2022-02-12

Södertälje Sköldvägen 0874 Försök till stöld genom inbrott från lägenhet 2022-02-27

Södertälje Sköldvägen 9802 Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 2022-02-03

Södertälje Sköldvägen 9802 Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 2022-02-23

Södertälje Ymervägen 9801 Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus 2022-02-09


