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Polisanmälda bostadsinbrott i Uppsala under april månad 

fram till dags datum: 
 

Villainbrott: 

 

190403 Grov stöld genom inbrott, Berthåga Lindväg, Berthåga. Okänd gär-

ningsperson har plockat ut ett fönster i sovrummet. Smycken har tillgripits. 

190403 Grov stöld genom inbrott, Herrhagens byväg, Herrhagen. Okänd gär-

ningsperson har plockat ut ett fönster på bottenvåningen samt ett fönster på 

övervåningen. Smycken och kontanter har tillgripits.  

190418 Grov stöld genom inbrott, Väpplingegatan, Salabacke. Okänd gär-

ningsperson har krossat en fönsterruta i en dörr på baksidan av fastigheten. 

Data utrustning har tillgripits.  

190424 Grov stöld genom inbrott, Ormvråksvägen, Sunnersta. Okänd gär-

ningsperson har tagit bort ett sovrumsfönster på husets baksida. Smycken har 

tillgripits.  

190424 Grov stöld genom inbrott, Tornugglevägen, Sunnersta. Okänd gär-

ningsperson har lyft ut en fönsterruta ur en altandörr till ett sovrum och tillgri-

pit smycken.  

  

Lägenhetsinbrott:  

 

190403 Grov stöld genom inbrott, Peterson-Bergers väg, Gottsunda. Okänd 

gärningsperson har krossat en fönsterruta i en altandörr och tillgripit kontanter.  

190427-190428 Grov stöld genom inbrott, Dirigentvägen, Gottsunda. Okänd 

gärningsperson har krossat ett fönster i en altandörr, och brutit upp samma 

altandörr. Smycken och kontanter har tillgripits.  

190430 Grov stöld genom inbrott, Tegnérgatan, Uppsala. Okänd gärningsper-

son har krossat ett fönster på en ytterdörr och tillgripit gods.  

190501 Grov stöld genom inbrott, Ringduvevägen, Sunnersta. Okänd gär-

ningsperson har brutit upp en lägenhetsdörr och tillgripit gods.  

 

Områdespolis 

Ulrika Andersson 
 

Småstugeföreningens anmärkning – råd. 

 

Att inbrott sker genom att plocka bort ett fönster tycks bli en allt 

mer vanlig metod för tjuvarna. Oftast sitter fönstren på plats bara 

av en fönsterlist, som är enkel att bryta bort, sedan är det lätt att 

lyfta ur fönsterkassetten. Men det finns sätt att förhindra detta, 

genom att förankra – låsa fast fönstret med en silikonrand på 

några ställen runt fönsterkassetten. Har man gjort det så är det 

betydligt svårare att snabbt plocka ur fönsterkassetten, kanske 

tillräckligt för att inbrottsförsöket avbryts. / Berndt Englund  


