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Bostadsinbrott i Botkyrka i villor/radhus samt flerfamiljshus 
   

Antalet inbrott i februari var totalt 19 varav 10 villa/radhus och 9 i lägenheter i flerfamiljshus 
samt 7 inbrottsförsök. Förra året i februari var det nästan samma antal. Det var totalt 20 
inbrott varav 19 i villa/radhus och ett i flerfamiljshus samt 8 inbrottsförsök.  
   
Av förteckningen över inbrotten framgår hur inbrottstjuvarna tagit sig in i bostaden. I  
januari var det 35 inbrott. Då gick tjuvarna vid 20 inbrott in genom fönster och vid 6 tillfällen 
genom altandörrar. I februari i år var det 21 inbrott och då gick tjuvarna vid 12 tillfällen in 
genom fönster och vid 7 tillfällen genom altan- eller balkongdörrar. 
  
Fönster är ofta utsatta för inbrytning. Gäller speciellt hus med öppningsbara inåtgående 
fönster samt altandörrar. Antalet bortplockade 3-glaskassetter i fönster har åter ökat. 
 
Vid ”Pågående inbrott ska anmälan till polisen gå före allt annat. Varje minut är dyrbar om 
polisen ska kunna ta tjuven på bar gärning. 
Oväsen i trappuppgången i flerfamiljshus, ”igenklistrat” tittöga eller spärrat brevinkast i 
dörren är säkra tecken på inbrott hos grannen. Bevisen räcker för åtgärd. Var tysta och Ring 
”112” till polisen och meddela ”pågående inbrott” adress och våning. Håll kontakt och 
invänta polisens order om åtgärder. 
 
Polisens information om bostadsinbrott och bilbrott är i första hand en information till 
boende om vilka åtgärder som bör vidtas för att hålla tjuvarna borta från bostadsområden. 
Genomför inbrotts brottsförebyggande åtgärder. Både du och dina grannar kommer att bo i 
en tryggare miljö. Det kostar mindre än du tror. 
             
Bra skalskydd, dvs lås, brytskydd på dörrar, fönsterlås eller låsbart handtag på altandörrar 
och fönster och larm håller inbrottstjuvarna borta. Enbart larm är inte tillräckligt för att hålla 
tjuven borta. 
    

 Januari 2018 Flerfamiljshus Villor och radhus Summa 

Inbrottsförsök                    2                  5                7   

Fullbordade inbrott                    10                  9              19    

 
2018-03-05 
 
Mats Backström Polisinspektör i Tumba 
mats-a.backstrom@polisen.se 
010-5646343   kl. (9-15) 

mailto:mats-a.backstrom@polisen.se
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Bostadsinbrott 

Uppföljning av bostadsinbrott 
Fönsterlås eller låsbart handtag på fönster och altan-eller balkongdörrar kostar ca 300 kronor. Lås 

bör alltid finnas på fönster i villor och radhus. Hellånga brytskydd på entrédörrar och altandörrar 

är viktiga skydd på villor/ radhus.  Ingen tjuv har lyckats bryta upp en dörr med hellångt brytskydd. 

 

Vid ett tjugotal tillfällen de senaste månaderna har 3-glaskassetter tagits bort ur fönster med 

isolerglas och tjuven har gått in i bostaden den vägen. Kan åtgärdas genom att fönsterlisterna 

skruvas fast eller limmas 

Bilbrott (inbrott och skadegörelse)  

 

Uppföljning av Bilbrott 
2018: januari 41 anmälningar varav 9 var stöld av fast utrustning  och 9 var stöld av lösa saker i bilen, 8  

var bilstöld, 15 var skadegörelse, 0 försök. Numera särredovisas även stöld av fast utrustning på bilen 

   2017;  67 anmälningar vara 33 var skadegörelse på fordon, 21 var inbrott i bil, 13 var bilstölder, 0   försök.  

   2016:  49 anmälningar varav 21 var skadegörelse på fordon, 18 var inbrott i bil,9 var bilstölder, 1 försök. 

 

Antalet bilbrott med skadegörelse och inbrott har minskat. Kommundelarna Tumba , Norsborg, Tullinge, 

Alby och Fittja var tidigare hårt drabbade.  Antalet bilbrott har minskat men är fortfarande mycket stort. 

Viktigt att man håller obehöriga bilar borta från P-platserna i bostadsområdet.  De boende måste följa 

uppmaningen att inte lämna kvar något värdefullt i bilen då den parkerats. 

 

 

 Tullinge Tumba Uttran Slagsta 
 

Hallunda Alby Norsborg Fittja Grödinge Summa 
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 Tullinge Tumba Uttran Slagsta 
 

Hallund
a 

Alby Norsborg Fittja Grödinge Summa 

 Hela 2017 95 226 19 18 
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INBROTTSFÖRSÖK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gata Postort Fler-
familjs-hus 

Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid 
fr.o.m 
 
 

 

Tillvägagångssätt vid inbrott 
Hur har tjuven tagit sig in 
Vilka skador har han orsakat 
Någon som sett eller hört 
något? 
Ev. märkning av föremålen. 

Floravägen  Uttran  x 2018-02-12 kl. 
20:00 till 2018-02-
13 kl.08:0008:00 
2018-02-13 kl 

Glasrutan sönderslagen i 

altandörren på husets 

baksida. Brytmärken vid 

dörrlåset. 

Forvägen  Fittja  x 2018-02-06 kl. 
19:00 

 Glasrutan i altandörren  
Krossad. 

Slagsta Backe  Slagsta  x 2018-02-02 kl. 

16:55 

Två gärningsmän brutit upp 
altandörren, blivit jagade av 
granne, skrämda och 
avbrutit inbrottsförsöket. 

Nämndemannav Alby  x 2018-02-08 till 
2018-02-11 kl. 
10:30                 

Krossat fönster i ytterdörren 

men inte kommit in i 

bostaden 

Tomtbergavägen  Norsborg x  2018-02-18 
kl.19:00 till 2018-
02-19 kl.15:30 

Halva altandörren uppbruten 
och dörrens glasruta spräckt  

Tullingebergs-
vägen  

Tullinge x  2018-02-19 kl. 
13:00 till kl. 17:00  

Tre-glasfönster sönderbrutet 

Slagsta Backe  Slagsta  x 2018-02-21 kl. 
08:00 till 2018-02-
22 kl. 17:00  

Skador på ytterdörren 
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FULLBORDADE BOSTADSINBROTTI TULLINGE och Tumba 

 

Gata Postort Fler-
familjs-hus 

Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid 
fr.o.m 

Tillvägagångssätt vid inbrott 
Hur har tjuven tagit sig in 
Vilka skador har han orsakat 
Någon som sett eller hört 
något? 
Ev. märkning av föremålen. 

Bansläättsvägen  Tullinge x  2018-02-06 kl. 
07:00 till kl.19:00 

Uppbrutet fönster.  

Apelvägen  Tullinge  x 2018-02-01 till kl. 
17:36 

Bortplockad 3-glaskassett i  
3-glasfönster av två 
gärningsmän. 

Vintervägen  Tullinge  x 2018-02-01 kl. 

18:10 till kl. 18:30 

Plockat ut glaskassett ur      
3-glasfönster . Händelsen 
registrerad på fjärrsensor 
kopplad till mobil 

Nyängsvägen  Tullinge x  2018-01-29 kl. 
06:00 till 2018-02-
08 kl. 15:23 

Brutit upp yttre delen av 

balkongdörren och sedan 

slagit sönder spånskivan i 

den inre dörrhalvan.  

Krokvägen  Tullinge  x 2018-02-03 kl. 
17:40 till kl.19:15 

Uppbrutet fönster’. 

Syrenstigen  Tullinge  x 2018-02-12 kl. 

07:00 till kl. 20:55 

Plockat ut glaskassett ur      
3-glasfönster 

Bernströmsvägen Tullinge  x 2018-02-01 kl. 
10:30 till 2018-02-
03 kl. 17:00  

Med stege tagit sig upp till 

sovrum och lyft ut 3-

glaskassetten i 

Nyängsvägen  Tullinge x  2018-01-22 kl. 
10:00 till 2018-02-
08 kl. 19:30 

Brutit upp ett fönster, bänt 

loss gångjärnen och tryckt in 

fönsterkarmen. 

Elgentorpsvägen  Tullinge x  2018-02-22 kl. 
08:00 till 19:00 

Gärningsmannen hade klivit 

på utemöblerna på altanen 

och tryckt in fönsterkarmen 

på ett fönster och gått in i 

bostaden. 
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FULLBORDADE BOSTADSINBROTT I TUMBA OCH UTTRAN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gata Postort Fler-
familjs-hus 

Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid fr.o.m Tillvägagångssätt vid 
inbrott 
 
 

Sveavägen  Tumba  x 2018-02-08 kl.19:00 till 
2018-02-10 kl. 16:15 

Uppbrutet fönster 

Vedstigen  Tumba  x 2018-02-07 kl.20:35 till, 
kl20:43 

Uppbrutet fönster. 
Gått in i sovrummet  
och väckt målsägaren 

Odlingsvägen  Tumba x  2018-02-01 kl. 07:50  tilll 

kl, 15:30 

Uppbruten ytterdörr 

Odlingsvägen Tumba x  2018-02-08 kl. 11:30 till 
kl. 20:30 

Uppbruten 
balkongdörr och 
fönster 

Skogsvägen  Tumba  x 2018-02-12 kl. 17:45 Uppbrutet fönster 
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forts, FULLBORDADE BOSTADSINBROTT I FITTJA, ALBY, HALLUNDA, 

SLAGSTA OCH NORSBORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postort Fler-
familjs-hus 

Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid 
fr.o.m 

Tillvägagångssätt vid inbrott 
Hur har tjuven tagit sig in 
Vilka skador har han orsakat 
Någon som sett eller hört 
något? 
Ev. märkning av föremålen. 

Rågvägen  Hallunda x  2018-02-03 
kl.17:50 till kl.19:40   

Krossat fönsterrutan  i 

altandörren och öppnat 

dörren och gått in. 

Servitutsvägen  Alby x  2018-02-09 kl. 
19;00 till kl:20;30 

Ytterdörren uppbruten 

Krögarvägen  Fittja x  2018-02-13 
kl.14:30 till kl. 
20:30 

In via fönster på altanen som 
krossats. Ut via köksfönstret. 

Timjanvägen  Slagsta  x 2018-02-21 
kl.18:30 till kl.18:47 

Tre personer brutit sönder 

ett fönster och gått in i 

bostaden. 17-årig flicka 

hemma och blivit hotad av 

en av gärningsmännen 

Hammerstavägen  Norsborg  x 2018-02-12 
kl.10;00 till kl.11:45 

 Krossat glaset i låst 
altandörr. 
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