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 Datum  
  2017-03-03  

 

Polismyndigheten 

Region Mitt 

LPO Gästrikland 

Inspektör Mari Vestling 

   

    

   

   

 

    

HÅLL UPPSIKT!!!!! 

 
Under torsdagen den 2 mars, inträffade/upptäcktes fem fullbordade, 

samt ett försök till inbrott i bostad i Gävle kommun. 

 

På Nedre Åkaregatan har lägenhetsinnehavaren haft en målare i 

bostaden. Målaren ska ha kastat in nyckeln i brevinkastet. Så,  

nyckeln kan ha fiskats upp via brevinkastet. Det ska ha skett någon 

gång mellan kl.07-17. 

 

På Södra Slottsgatan har man borrat lös låskolven på lägenhetsdör-

ren. Det har skett mellan kl.05.35-16.05. 

 

Även på Kansligränd i Gävle har man borrat lös låskolven på lä-

genhetsdörren. Det har inträffat mellan kl.05.30-15.10. 

 

Man har varit på Valbogatan i Centrala Gävle, där en nyckel kan ha 

fiskats upp från brevinkastet, varpå gärningsman berett sig tillträde 

till lägenheten. Det har skett mellan kl.10.40-15.00. 

 

Lite senare på Majvägen i Sätra, hörde de boende att någon var på 

baksidan.  Man hade försökt bryta upp ett fönster. Gärningsmannen 

hann iväg. Klockan var ca 19.00-19.15. 
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På Skårängsvägen intill Majvägen i Sätra bröt man upp ett fönster 

till källaren. Det har skett mellan kl.17.50-21.50. 

 

På de lägenhetsdörrar där man borrat upp låskolvarna, har man 

även tejpat för tittögat på dörrar i anslutning till den bostad där man 

tagit sig in. 

 

VAR UPPMÄRKSAMMA!!! 

 
Ring 11414 för att lämna tips, eller om ni ser något miss-

tänkt 
 

Ring 112 vid pågående brott 

 
- Om ni är beroende av ert källarfönster. Förebygg risken att 

bli utsatt för inbrott genom att sätta för inkrypningsskydd, 

galler för källarfönstret. 

 

- Undvik att kasta boendenycklar i brevinkastet.  Försök lösa 

det på annat vis. 

 

- Och ni som bor i hus. Ordna med belysning som tänds. 

Framför allt vid insynsskyddade platser runt ert boende. Tju-

ven vill inte gärna bli upplyst. 

 

 

Var rädda om er, och trevlig helg önskas er alla. 

 

Mvh 

Mari Vestling 

Lars Lööf 
 

 

 


