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1. 12-14/1, Vadavägen, förskola, När Anm kom till arbetet i morse såg hon att någon skurit ut 
en cirkel,    ca 10 centimeter i diameter i det yttre glaset. Hålet är tillräckligt stort   för att man 
ska kunna stoppa in en hand men då hålet är placerat i mitten av  glaset är det för långt för att 
nå handtaget. 
 
2. Angarns-Veda, 12-14/1, klotter på företagets fasad. 
 
3. 13/1, ICA Bällstabergsvägen, klotter på fasaden. 
 
4. Takpannevägen 14/1, ofredande, äggkastning mot fasaden, okända gm. 
 
5. Lugnets väg, 14/1, ofredande, Någon har gjort sig skyldig till ofredande genom att kasta 7-
8      knytnävsstora stenar mot målsägandes köksfönster. 
 
6. 15/1, Tellushallen, stöld, stöld av plånbok under en gymnastiklektion. 
 
7. Sormenvägen 15-16/1, stöld av barnvagn, Emmaljunga, sitt, svart med ull inuti. 
 
8. under natten 16-17/1, Språngtorpsvägen, MÄ ringer och anmäler att någon har varit inne i 
deras hus och stulit  bilnycklar och andra värdesaker. Även bilen blev stulen. GHR973, BMW 
120D, svart, Ytterdörr olåst,. 
 
9. 17/1, Rosengårdsvägen, inbrott i bil under tiden MÄ lämnade sitt barn på dagis, väska 
tillgripen. 
 
10. 17/1, Pressbyrån, stöld av cigaretter och snus från lagret. 
 
11. Klingsporsväg, 18/1 kl 00.30, Den misstänkte har försökt att bereda sig tillträde till 
målsägarens bostad  genom att ta ett kvastskaft och försöka krossa en ruta. Detta lyckades       
dock inte. 
 
12. Blåbärsvägen 18-19/1, inbrott i bil, I morse upptäckte man att något brytit sig in i 
firmabilen som stod parkerad på Blåbärsvägen i Vallentuna.                                                
Gärningsmannen hade brutit upp det bakre fönstret på passargerarsidan. Det   var brytmärken 
på plåten.Inne i bilen hade gärningsmannen stulit div. verktyg. 
 
13. Takpannevägen 18-19/1, inbrott i bil, Okänd gärningsman har slagit sönder rutan på 
förarsidan tagit sig in i taxibilen och tillgripit div. gods.                                                                                                                       
Plånboken som tillgreps från bilen har upphittats av en man. Dock saknades   växelkassan. 
 
14. Takpannevägen 18-19/1, inbrott i bil, Okänd gärningsman har krossat rutan på förarsidan 
tagit sig in i bilen och  tillgripit bl a bilstereo. 
 
15. Teknikvägen 19-20/1, tillgrepp av UOH184,VOLVO V90, SILVER. 



16.  Grana, 20/1, inbrott i bil, Okänd gärningsman har krossat den främre sidorutan på 
passagerarsidan för   att komma in i bilen. Ur bilen har gärningsmannen stulit bland annat ett 
hästtäcke. 
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