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Inbrott Ängelholms kommun • Februari 2023 

3 st inbrott villa/radhus  /  1 st försök inbrott villa/radhus 

0 st inbrott lägenhet      /  0 st försök inbrott lägenhet 

 

 

 

Adress Brottstid Modus Gods 

Kollebäcksvägen 
Munka-Ljungby  

09/02 
Kl 06-17 

Oklart. Eventuellt olåsta 
dörrar 

Blandat. Både 
större och 
mindre gods. 

Lapplandsgatan 
Ängelholm 

11/2 
Kl 23:00 
 

Krossade ruta. Målsäganden 
var hemma. Flydde från 
platsen när påkommen 

Cykel från 
garaget 
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Faktaansvarig: Eric Hagbom, Lpo Ängelholm 

Kustvägen 
Vejbystrand 

17/2 
Kl 04-05 

Tog bort lister och lyfte ur 
fönsterkasetten. 

Oklart. 
Troligtvis 
mindre gods. 

Gångvadsvägen 
Össjö 

22/2 
Kl 00 - 05 

Krossat ruta. Smycken. 

 

Bostadsinbrott 
I februari månad hade vi tre fullbordade och ett försök till inbrott med 
varierande modus. Samma period förra året hade vi två stycken. 

Fortsättning - Fordonsstölder i anslutning till bostäder. 
Nya stölder av bilar har skett i nordvästra skåne senaste veckorna genom s.k. 
relämetod. Eftersom det inte var allt förlänge sedan som bilar av dyrare 
modeller stals i Ängelholm vill jag därför uppmärksamma er på detta igen. De 
som stulits i närtid var inte av märket RAM, utan denna gången var det av 
märkena Porshe, KIA och Volvo.  

Om ni äger en bil av dyrare modell och vill försäkra er om att den står kvar på 
uppfarten imorgon bitti kan det värt att fundera på hur och var ni förvarar era 
bilnycklar. Om tjuven fysiskt vill tillgripa er bilnyckel är hallen ett olämpligt ställe 
att förvara den på. För att stoppa tjuven från reläa signalen kan man förvara 
nyckeln i en plåtburk som blockerar RFID-signalen. 

Åldringsbrott 
Under den gångna veckan har flera fall av fysisk vishing skett runt om i 
Skåne. Vanligaste modus har varit där gärningspersoner – företrädesvis 
kvinnor, kommer hem till äldre och uppger att de måste kontrollera en 
vattenläcka i bostaden. I flera ärenden har det rört sig om två kvinnor som 
kommer hem till dem. I de fullbordade ärendena har de äldre efteråt 
upptäckt öppna byrålådor och att de bestulits. 

 


