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Inbrott Ängelholms kommun • Januari 2023 

2 st inbrott villa/radhus  /  0 st försök inbrott villa/radhus 

0 st inbrott lägenhet      /  0 st försök inbrott lägenhet 

 

 

 

Adress Brottstid Modus Gods 

Herrestadsgatan 
Munka-Ljungby  

16/1 - 6/1 
Kl 07:00 - 
17:30 

Tagit bort listerna på altandörr 
och sedan lyft ut hela 
fönsterkassetten. 

Smycken 

Aggarpsvägen 
Munka-Ljungby 

29/1 - 0/1 
Kl 18:45 - 
09:00 

Krossat ruta på dörr, stuckit in 
handen och öppnat dörren. 

Smycken, 
kontanter 

På kartan kan man räkna tre stycken anmälda brott, men det i centrala 
Ängelholm är inget inbrott. 
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Faktaansvarig: Eric Hagbom, Lpo Ängelholm 

Bostadsinbrott 
I januari månad hade vi två fullbordade inbrott i Munka Ljungby där 
huvudsakligen smycken stals. Det är ungefär samma som som förra året i 
januari. 

Fordonsstölder i anslutning till bostäder 
De senaste två veckorna har det stulits sju stycken 
Dodge RAM-bilar i Skåne och Halland. Bilarna är av 
nyare årsmodeller och har ett värde på 700tkr - 1,7mkr. 

Sent en kväll i förra veckan observerade en patrull på mindre väg i nordvästra 
Skåne två stycken Dodge-bilar körandes, de körde efter varpå biljakt uppstod. 
Ena Dodge -bilen ställde sig på tvären och blockerade vägen, varpå dess 
förare sprang över till den andra bilen och flyde från platsen. Bägge bilarna var 
visade sig vara tillgripna, en från Halmstad och den andra från Dösjebro. 

Bilarna stjäls med så kallad ”relämetod” 

 

Två gärningsmän har vars en apparat, GM1 håller upp en apparat utanför 
bostadsdörren hos en bilägare för att plocka upp signaler från en bilnyckel 
(som oftast ligger i hallen), signalen skickas sedan vidare till en andra apparat 
som GM2 håller i anslutning till bilen parkerad på uppfarten. Signalen som 
emulerar(imiterar) bilnyckelns key-less funktion låser sedan upp och startar 
bilen.  

När man stulit en bil med reläutrustning så kan man inte starta bilen igen om 
man stänger av den, eftersom man inte längre har kontakt med originalnyckeln 
liggandes i ägarens hall eller motsvarande.  

Efter en sådan stöld brukar tjuvarna transportera fordonen till annan ”säker 
plats”, där de kopplar in teknisk utrustning i dem för att programmera in nya 
nycklar i systemen. Stölderna utförs vanligtvis av IBN (internationella 
brottsnätverk) och är oftast beställningsjobb. 


