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1. 9-10/9, Murstensvägen, inbrott i lb, div verktyg tillgripet. 
 
2. 8-9/9, Hammarbacksskolan, klotter,  
 
3. 9-10/9, V-a Kommunhus, inbrottt, stöld av 1 dator. 
 
4. 10/9, Systembolaget, greps 1 snattare även beslut om kroppsbesiktning misst nark.brott 
eget bruk. Har trol även snattat på ICA och ofredande på COOP. 
 
5. 10/9, Fornminnesvägen, medtogs 1 pers misst narkotikabrott. 
 
6. 7-10/9, Norrgården, tillgrepp av moped, XPN359, PEUGEOT, BLÅ. 
 
7. 10-11/9, Ekebyskolan, skadegörelse, 2 fönster krossade. 
 
8. 11-12/9, byggarbetsplats Lingsbergsvägen, slangning av diesel ur grävmaskin, ca 200l. 
 
9. 12/9, Hjälmstaskolan, stöld av mobiltelefon ut omklädningsrum. 
 
10. 11-12/9, Cederdalsvägen, okänd gm har klippt sönder ett staket o gått in på företagets 
området och tillgripit nyinkomna maskiner typ elhyvel, spikmaskin mm. 
 
11. 12/9, Brottby, tillgrepp av moped, XMS907, BAOTIAN BT50, RÖD. 
 
12. 6-12/9, Hållsta, stöld ur villa som är under byggnation, stöld av vitvaror. 
 
13. 12/9, Lidl, snattare, hämtad av mamma. 
 
14. 11-13/9, Blekingevägen, inbrott i villa, Okända gärningsmän hade brutit upp ett fönster till 
villan och från bostaden hade bl.a. bärbara datorer, smycken mm tillgripits.                           
 
15. 12-13/9, Smålandsvägen, inbrott i villa, Gm har genom att tagit bort fönstret på 
övervåningen berett sig tillträde till villan. Troligtvis har stege använts för att forcera fönstret, 
fönstret som tagits bort hittades på baksidan på huset uppställt mot en vedhög. Gm har 
troligtvis lämnat genom altandörren på baksidan av huset som  anmälaren påträffade på glänt. 
Gm har varit runt i huset och rivit i byråer mm och allmänn oreda råder där  gm varit. Bl a 
bärbar dator o smycken tillgripet. 
 
16. 11/9, Sörgården, under tiden MÄ höll på att packa ur bilen har okänd gm tillgripit mobil o 
dator ur bilen. 
 
17. 10-11/9, Ekebyvägen, inbrott i bil, div verktyg tillgripet. 
 
18. 12-14/9, Blekingevägen, inbrott i villa, Familjen har varit bortresta över helgen och 
upptäckte vid hemkomsten att någon/några har brutit upp ett fönster på baksidan av huset och 
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därefter  klivit in och rotat igenom bostaden. Flertalet värdesaker är borta, bl a kamera o 
bärbar dator.    │ 
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