
 

 

 

 

INFORMATIONSBLAD GRANNSAMVERKAN ÄNGELHOLMS KOMMUN • NOVEMBER 
 

 

Inbrott Ängelholms kommun • November 2022 

5 st inbrott villa/radhus  /  1 st försök inbrott villa/radhus 

0 st inbrott lägenhet      /  0 st försök inbrott lägenhet 

 

 

 

Adress Brottstid Modus Gods 

Helsingborgsvägen 
Varalöv 
  

2/11 
Kl 18-20 

Gått in genom olåst 
balkongdörr. 
(Förmodligen visste tjuven att 
det fanns kontanter tillgängligt) 

Kontanter. 

Vintervägen 
Ängelholm 

4/11 
Kl 03-04 

Tjuv försökte ta sig in på 
övervåningen med hjälp av 
stege. Krossade fönster men 
avbröt när larmet började tjuta. 
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Faktaansvarig: Eric Hagbom, Lpo Ängelholm 

Sören backes väg 
Hjärnarp 

10/11 
Kl 16-20 

Brutit sig in i uterummet och 
sedan brutit sig in i fastigheten 
genom altandörren. 

Oklart, men 
förmodligen 
smycken. 

Enbärsvägen 
Vejbystrand 

11/11 
Kl 16-23 

Brutit sig in genom 
toalettfönster. 

Smycken och 
spritflaskor. 

Fridhemsgatan 
Ängelholm 
  

16/11 
Kl 17-21 

Gått in i uterum och sedan 
brutit sig in i fastigheten genom 
altandörren. 

Kontanter och 
smycken. 

Västgötagatan 
Ängelholm 

19-20/11 
Kl 23-05 

Gått in i bostaden medan 
målsäganden sov. Oklart hur 
tjuven kom in i bostaden. 

Smycken och 
plånböcker. 

 

Bostadsinbrott 
Värt att notera gällande inbrottsförsöket den 4/11 på Vintervägen är att 
tjuven försökte ta sig in på övervåningen med hjälp av målsägandens 
egna stege. Många som har larm i tvåvåningshus väljer att endast sätta 
rörelsedeckare på nedervåningen, vilket denna tjuv förmodligen 
hoppades på. En enkel åtgärd som kan få tjuven att lämna och gå 
vidare kan vara något så enkelt som att stegen är fastlåst. 

På kartan kan man räkna sju stycken inbrott, men ett av dessa är inget 
brott. 

Tjuv gripen 
I början av november greps en person i Karlshamn på väg att lämna 
landet med stulet gods. Han hade gods till ett värde om ca en halv 
miljon kronor bestående av kameror, smycken och märkesvaror. 
Personen var ensam men ingår sannolikt i en utländsk stöldliga.  

Efter att Polisen anträffat misstänkt stulet gods försöker vi koppla detta 
till rätt ägare. För att kunna göra detta behövs det bra uppgifter i en 
anmälan som beskriver det som stulits. Exempel på bra uppgifter kan 
vara märke, modell, färg, gravyr på smycken eller speciella 
kännetecken. Det bästa är om man kan uppge ett serienummer, 
ramnummer eller om det finns DNA-märkning på godset. 

Om det inte finns tillräckligt bra uppgifter kommer vi inte kunna hitta 
ägaren och återlämna godset. 

 


