
Information mars 2022 

 

Hej grannsamverkare,  

 

Under mars anmäldes fem inbrott i villa samt tre försök till inbrott.  

 
 

Vi vill gärna framföra hur tacksamt det är när ni skickar in foton på misstänkta fordon och annat där ni 

misstänker att de kan sättas i samband med brottslighet. Det underlättar vår kartläggning och utredning av 

brott. När vi nämner foton och bilder vill vi tipsa om att det idag finns många kamerasystem som man kan 

sätta upp och som ej kräver tillstånd då man enbart övervakar sin egen fastighet och tomt. Dessa kopplas i 

regel upp mot ett trådlöst nätverk och man får bilder till mobilen.  

 

Bedrägerierna riktat mot våra äldre fortsätter. Jag vill därför fortsatt uppmana er att prata med era äldre 

anhöriga. Man ska aldrig lämna ifrån sig koder, kort eller logga in via mobilt Bank-id på uppmaning från 

någon via telefon. Ni kan läsa mer om detta och få tips på polisens hemsida: 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/ 

 

I övrigt vill vi från polisens sida tacka er alla för att ni valt vara en del av Grannsamverkan och därmed bidra 

till minskad brottslighet och ökad trygghet i Ängelholm. Fortsätt med ert goda arbete för ni gör skillnad. I 

vanlig ordning kan ni ta del av tips på länken nedan: 

 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/ 

 

 

 

Tack för ert engagemang! 

Fredrik Henriksson, Kommunpolis i Ängelholm. 

Adress Brottstid Modus Gods Övrigt

Krokgatan, Ängelholm 2/3 15:00-22:00

På okänt vis tagit sig in i 

fastigheten. Inga synliga skador. Okänt

Fritsa Lyckeväg, Vejbystrand 6/3 12:00-8/3 11:30

Brutit bort lister runt ett fönsterparti 

vid entrédörr och sedan lyft bort 

fönsterkasset. Smycken och kontanter

Ägarna parkerat sin 

bil på flygplatsen.

Starby Landsväg 13/3 07:00-14/3 17:50 Brutit upp ett fönster.

Oklart vid 

anmälningstillfället.

Höja Byaväg 13/3 21:00 Försökt bryta upp ett fönster

INGET TILLGREPP-

Försök

Granne ser två 

maskerade personer 

på fastighetens tak. 

De sprang sedan från 

platsen.

Nyhemsgatan, Ängelholm 19/3 18:00-23:30 Brutit upp ett fönster.

Okänt vid 

anmälningstillfället.

Bondegatan, Ängelholm 19/3 11:00-21:00

Någon har dragit loss elkabeln till 

en ytterbelysning med rörelsevakt.

EJ TILLGREPP-försök 

eller skadegörelse.

Mullbärsvägen, Vejbystrand 24/3 21:50-25/3 07:40

Brutit bort lister och lyft bort 

fönsterkasset Troligen smycken

Larmat hus men 

larmet ej utlöst.

Skelderhusvägen, Munka-

Ljungby 22-3 22:15

Någon har ryckt i dörrhandtaget till 

låst ytterdörr. Ägaren tror det var i 

syfte att ta sig in i huset. FÖRSÖK-Ej tillgrepp
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