
 

 

 

 

INFORMATIONSBLAD GRANNSAMVERKAN ÄNGELHOLMS KOMMUN • SEPTEMBER 
 

 

 

Inbrott Ängelholms kommun • September 2022 

1 st inbrott villa/radhus  /  0 st försök inbrott villa/radhus 

0 st inbrott lägenhet      /  0 st försök inbrott lägenhet 

 

 

 

 

 

Adress Brottstid Modus Gods 

Gånarps backaväg 
Tåstarp 

2/9 
19:00 – 20:00 

Oklart Kassaskåp med innehåll 

Spannarpsvägen 
Ängelholm 

4/9 
17:30 – 21:00 

Extranycklar liggandes 
utomhus 

Oklart. Tjuv har letat och 
stökat till i huset 



 

 

 

 

INFORMATION • AUGUSTI 2022 

 

Faktaansvarig:  

 

Bostadsinbrott 
Två inbrott, varav det ena är det jag nämnde i förra utskicket gällande 
kassaskåpet som stals under tiden som målsäganden var och handlade. 

Fundera en extra gång gällande långtidsparkering. I Höganäs skedde ett 
inbrott under tiden som målsäganden hade sin bil parkerad på 
Ängelholms flygplats. 

 

Vishing / bedrägerier har ökat ännu mer 
Antalet inbrott var lågt i september, men bedrägerierna har istället ökat 
kraftigt. Under september månad har det genomförts 8 stycken 
bedrägerier i Ängelholm. Ängelholm är särskilt utsatt för detta just nu 
jämfört med våra grannkommuner. 

Ett av modusen är att de först ringer och utger sig för att vara från 
Polisen, banken eller kommunen (hemtjänsten). Därefter åker de hem 
till målsäganden där de får bankokort och kod och tar sedan ut 
pengarna i närmsta automat i Ängelholm. 

Har du någon äldre i din närhet som du bryr dig om? Eller träffar du 
äldre i ditt yrke? Du kan hjälpa till att förebygga brott! Samtalsguide och 
information hittar du på www.polisen.se/prata-bedragerier 

 

Återkoppling gällande stöld av båtmotorer/utrustning 
I förra utskicket skrev jag att stölder från båtar hade ökat i nordvästra 
Skåne. Tesen om att få personer står för större delen av brotten 
stämmer bra in på detta i nordvästra Skåne gällande denna typen av 
brott. 

För någon vecka sedan lokaliserade kollegor tjuven och dennes 
gömställe. Där återfanns stöldgods från flertalet båtar till ett godsvärde 
för flera hundratusen kronor. 

 

 

 

http://www.polisen.se/prata-bedragerier
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