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Bostadsinbrott i Botkyrka i villor/radhus samt flerfamiljshus  
Antalet inbrott i MARS var totalt 14 varav 8 i villa/ radhus och 6 i lägenheter i flerfamiljshus samt 
11 inbrottsförsök. Antalet anmälda misslyckade inbrott var stort den här månaden. Kan tyda på att 
Grannsamverkan är effektivt, skalskyddet på villor/radhus blivit bättre, vissa ligor har flyttat till 
andra områden et c. 
Förra året i MARS var det 18 inbrott varav 9 i villa/radhus och 9 i flerfamiljshus samt  
3 inbrottsförsök. 
 
Jämfört med förra året har inbrotten i flerfamiljshusen minskat något. Snabb information till polisen 
vid inbrott eller vid inbrottsförsök är viktigt. Polisen behöver allmänhetens medverkan för att minska 
antalet lägenhetsinbrott.   
 Oväsen i trappuppgången, ”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. Var lugna, invänta polisen. 
 
Vid de inbrott som gjordes i Tumba och Tullinge under 2016 var det vanligaste tillvägagångssättet att 
tjuvarna bröt upp ett fönster för att ta sig in i bostaden. I Norsborg, Slagsta och Alby bröt tjuvarna 
vanligtvis upp ett fönster eller en altandörr vid inbrott. Många inbrott kan förhindras om man följer 
polisens råd om brottsförebyggande åtgärder.  
 
Fönsterlås eller låsbart handtag på fönster och altandörrar bör alltid finnas. Brytskydd på 
entrédörrar och altandörrar är också viktiga brottsförebyggande åtgärder. Mats, Kurt och Sture har 
aktuella kostnadsuppgifter på brytskydd och fönsterlås. Ring eller maila till Mats. 
Många villor med 3-glasfönster har drabbats av inbrott. Tjuvarna plockar bort 3-glasfönstret och går 
in i bostaden. Kan förhindras genom att listerna som håller glaskassetten skruvas eller limmas fast. 
En enkel men effektiv åtgärd men var aktsam om glaskassetten. 
 
Polisens prov med direktinformation till Kontaktombuden om inbrott har mottagits mycket positivt. 
Information om inbrott lämnas också till Kontaktombud i näraliggande bostadsområden. 
Direktinformationen införs nu som permanent åtgärd vid alla inbrott. 
 Det är viktigt att den informationen förs vidare inom berörda bostadsområden. Det verkar bli allt 
vanligare att tjuvarna gör inbrott samtidigt i flera näraliggande bostadsområden. Synpunkter och 
förslag till fler åtgärder lämnas till Mats. 
             
Bättre skalskydd, dvs lås, brytskydd på dörren, fönsterlås eller låsbart handtag och larm håller 
inbrottstjuvarna borta. Enbart larm är inte tillräckligt för att hålla tjuven borta. 
    

Mars 2017 Villor/rad. Flerfamiljshus Summa 

Inbrottsförsök 9 2 11 

Fullbordade inbrott 8 6 14 
 
Mats Backström Polisinspektör i Tumba    mats-a.backstrom@polisen.se 

mailto:mats-a.backstrom@polisen.se
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Sammanställning inbrott hittills under 2017 

Rev.2017-04-03  

 

  

INBROTTSFÖRSÖK      
Gata Postort Fler-

familjshus 
Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid 
fr.o.m 

Tillvägagångssätt vid 
inbrottsförsök 

Lugnets väg  Norsborg  x 2017-03-08 
kl.20.30 till 
kl.20.45 

Altanfönster uppbrutet. 
Försökt bryta upp fönster till 
vardagsrummet. Alla fönster i 
villan försedda med fönsterlås 

Norrskogsvägen  Norsborg  x 2017-03-13 till 
2017-03-14 

Försökt bryta sig in via 
altandörren. Ej gått in i 
bostaden. 

Bronsgjutarvägen  Norsborg  x 2017-03-08 
kl.18.40 

Brytmärken på altandörren 

Lugnets väg   Norsborg  x 2017-03-13 
kl.20.45  

Två personer försökte bryta 
upp ett fönster. Avbrutet då 
de observerats. 

Väpnarvägen  Norsborg  x 2017-03-13 
kl.18.00 till 
kl.21.30 

Fönster i markplanet 
uppbrutet. 

Bertheliusvägen  Tullinge  x 2017-03-06 
kl.08.00 till 2017-
03-07 kl.22.00 

Bräder bortbrutna på 
balkongdörr. Avbrutet av 
okänd orsak. 

Korstorpsvägen 
 
 
 

Tullinge  x 2017-03-17 till 
2017-03-18 

Man i 20 års åldern brutit 
sönder altandörrens handtag. 
Flydde efter upptäckt 

 

 

 

 

Tullinge Tumba Uttran Slagsta 
 

Hallunda Alby Norsborg Fittja Grödinge Summa 

19 17 2 6 
 

4 4 9 2 4 67 
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INBROTTSFÖRSÖK, forts.      

 

 

 

FULLBORDADE INBROTT 

 

 

Gata Postort Fler-
familjs-
hus 

Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid 
fr.o.m 

Tillvägagångssätt vid 
inbrott 

Tors väg  Norsborg x  2017-03-16 
kl.22.00 till 2017-
03-17 kl. 11.00 

Ytterdörren helt 
sönderbruten svår/trög att 
öppna. Tjuven  har inte 
lyckats gå in 

Bronsgjutarvägen  Tullinge  x 2017-03-17 
kl.18.00 till 2017-
03-18 kl.16.20. 

Brutit upp låsta glaspartier 
på altanen. Ej gått in i 
bostaden. 

Hampvägen  Hallunda x  017-03-05 till 2017-
03-09 kl.08.30 

Brytmärken på 
lägenhetsdörren 

Dymmelkärrsvägen  Tullinge  x 2017-03-22 kl. 
16.00 till 2017-03-
23 kl.08.00 

Brytmärken på altandörren 

Gata Postort Fler-familjs-
hus 

Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid 
fr.o.m 

Tillvägagångssätt vid 
inbrott 

Tingsbergsvägen  Tullinge  x 2017-03-17 
 kl. 00.35 till 
kl.10.00 

Tre killar, 16-23 år, 180-185 
långa, mörka kläder, brutit 
upp källarfönster. 

Skäcklingevägen  Tumba x  2017-03-18 
kl.15.00 till kl. 
22.10 

Uppbruten entrédörr 

Toppvägen  Tumba x  2017-03-07  
kl.12.30 till kl.16.20 

Brutit upp lägenhetsdörren 

Lindhovsvägen  Tumba  x 2017-03-15 kl. 
06.30 kl.15.00 

Krossat fönster på altanen 
en våning upp och gått in i 
bostaden 

Hampvägen  Hallunda x  2017-03-04 14.00 
till 2017-03-05 
kl.02.50 
 

Lägenhetsdörren uppbruten 
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FULLBORDADE INBROTT forts. 

 

Gata Postort Fler-
familjs-
hus 

Radhus/ 
Villa 

Brottsdatum tid 
fr.o.m 

Tillvägagångssätt vid 
inbrott 

Norrskogsvägen  Norsborg  x 2017-0-06 till  
2017-03-13 

Gods upphittat 

Stökhagsvägen  Fittja  x 2017-03-08 
kl.17.50 

Upprutet fönster på 
balkongen andra våningen. 
Inbrottslarm, inbrottstjuven 
sedd i sovrum och kök 

Norrskogsvägen  Norsborg  x 2017-03-08 kl. 
21.00 till 2017-03-
09 kl.14.30 

Altandörren uppbruten 

Tomtbergavögen  Hallunda x  2017-03-01 
kl,19.00 till      
2017-03-04 
kl.12.00 

Altandörren uppbruten 

Hundhamravägen  Norsborg  x 2017-03-30 
kl.18.20 till kl.21.30 

Uppbrutet sovrumsfönster 

Hundhamravägen  Norsborg x  2017-03-30 
kl.18.20 till kl.21.30 

Uppbrutet fönster och 
skadad altandörr 

Tingsvägen  Alby x  2017-03-11 
kl.16.00 till      
2017-03-12 
kl,01.45 

Uppbruten lägenhetsdörr 

Slagstavägen  Slagsta  x 2017-03-14 
kl.07.30 
tillkl.17.10 

Båda ytterdörrarna 
uppbrutna. Utrustning till 
inbrottslarmet nedriven 

Gullbrandsvägen  Norsborg  x Till 2017-03-13 
kl.20.00  

Lyft ut 3-glasfönster. Larm 
Bortresta. Väktare på plats 


