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1. 28-30/11, Sormenvägen, Gärningsman har gjort inbrott i huset som håller på att 
byggas.Gärningsmannen har tagit sig in i huset genom att krossat en ruta.                                                          
Gärningsmannen har varit inne i bygget och tillgripit verktyg.                                                                            
Gärningsmannen har även skruvat loss låset på insidan av en ytterdörr. 
 
2. 1/12, Smidesvägen, Stöld genom att krossa en ruta och på det sättet få tillträde till butiken  
där det säljs bl.a. bildäck och därifrån tillgripit, i nuläget, okänt gods. 
 
3. 28-30/11, Tallåsvägen, stöld av släpvagn. På släpvagnen stod en minigrävare med olika 
tillbehör. Släp, XSP708, CO SLÄPET 1300 SE, LGRÅ, grävmaskin,                           Kubota, 
Orange. 
 
4. 1/12, Lidl, greps en snattare som snattat cigaretter. 
 
5. 1/12, Rosendalsslingan, inbrott i villa, Under dagen har någon okänd person/er tagit sig in i 
villan genom att bryta upp en ytterdörr via garage/carport. Väl inne har man stulit saker och 
rotat  runt i bostaden. 
 
6. 28-30/11, Sormenväg, ytterliggare ett inbrott i villa under byggnation, div verktyg och 
maskiner tillgripet. 
 
7. Karlbergsskolan, 28/11-1/12, klotter, Klotter,ca 35 fönster mer eller mindre nedklottrade 
samt klotter på några   dörrar, lampor m.m. 
 
8. 1/12, Ormstaskolan, klotter. 
 
9. 2/12 kl 11.14, Arningevägen, bilbrand, ej misstanke om brott, Fordonsägaren tillika föraren  
var på väg från Vallentuna till KS då  bilen när de nådde Arningevägen började rycka. 
Därefter "lade den av" och   började ryka från motorrummet. Föraren stannade bilen och 
eftersom det började ryka än mer så larmade hon SOS.                                                                                        
Brandskador på motorblock och kablar i motorn. 
 
10. 28/11-1/12, Hammarbacksskolan, skadegörelse och klotter, Glaskross på klassrum B-4. 
Klotter i kapprum B-3-4. 
 
11. 30/11-1/12, Galgbacksvägen, stöld av skogsvagn, Carlman,                                                                         
Grå, galvaniserad, påmonterad flakinsats i trä o stål, kranpelare. 
 
12. affär Tuna Torg, 2/12, ertappades 2 underåriga snattare, överlämnade till 
vårdnadshavarna. 
 
13. 2/12, Sundbyvägen Brottby, tillgrepp av Pb CXL367, SAAB 900 I16 ,VIT. 
Bilen som varit stulen och efterlyst anträffades idag och MÄ kontaktades av Polis. När han 
kommer till platsen så kan han inte hitta bilen.  
 



14. 3/12, Roslagsstoppet ca kl 01.00, polis stoppar en bil med övertejpade regskyltar, 3 gm 
gripna misst grov stöld/stöld. 
 
15. 1/12, Vittra skolan, flera elever på skolan har blivit bestulna på tillhörigheter. Sakerna 
stals ur elevernas jackor som de har hängande i kapprummet. 
 
16. 30/11-2/12, Roslagsstoppet, stöld ur bil, Okänd gm har stulit bränsle och brutit upp 
backluckan som nu inte går att öppna  då låset är förstört.  
 
17. 3/12, Bällstabergsskolan, MÄ uppger att hon förvarade sin jacka i sitt skåp på skolan. Fast 
det är okänt om skåpet har blivit uppbrutet. 
 
18. 3/12, Karlbergsskolan, Märkesförfalskning då en eller flera okända gärningsmän anbringat 
annan  registreringsskylt än fordonets riktiga på fordonet. 
 
19. 4/12 kl 02.24 utlöste larm på ett byggföretag på Cederholmsvägen, Okänt antal 
gärningsmän har gjort sig skyldiga till stöld genom att ha  klippt upp stängslet runt företaget 
och därefter brutit upp entrédörren till  butiken. Inne i butiken har okänt gods tillgripits. 
 
20. 2-3/12, Skyttevägen, stöld av släp, NKP687,BÅLSTA,GRÅ,                                                     
Kärran är öppen, och har en svart ställning ca 1,5 m hög.                                    
 
21. 3-4/12, Mårdstigen, Någon har gjort inbrott i ett hus som är under uppbyggnad.                                          
Okänd gm har på okänt sätt brutit upp låskolven på entrédörren. Inne i huset har man stulit en 
värmepump. Pumpen har inte varit installerad.     
 
22. 5/12, kl 03.51, Ica Brottby, Någon/några har brutit sig in i affären via lastkajen. Detta har 
man gjort   genom att lyfta av kajdörren från gångjärnen. Okänt tillgrepp. 
 
23. 4-5/12, Lingsbergsvägen, Okänd gärningsman har gjort inbrott i en container som stod 
ställd på en     byggnadsarbetsplats. Gärningsmannen har tagit sig in i containern genom att  
bryta upp låset på dörren som leder in till containern. Div verktyg  tillgripet.      
 
24. Syrenlundsvägen-Angarnsvägen, Okänd gärningsman har tillgripit målsägandens 
personbil, XFL553, PEUGEOT 206 SPORT 1,6 5D, GRÅ                                                                                 
.Gärningsmannen har brutit sig in i en villa på Syrenelundsvägen och tillgripit målsägandens 
bilnycklar. Inbrott i villa, även lb   XSD235, PEUGEOT EXPERT 110HK, LGRÅ  tillgripen. 
 
25. 5-6/12, Tallåsvägen, tillgrepp av pb EKT013, VOLVO 345, MGRÅ. 
 
26. 5/12, Sormenväg, inbrott i villa. 
 
27. 2-6/12, Toftesta, tillgrepp av motorcross, Yamaha 450 YZF,                                        
Blå,som man endast kör på bana med, tävlingscross.  Blå växelpetare. MÄ uppger att han 
förvarade sin motorcrosscykel i ett fristående garage som han och några andra hyr för att 
förvara sina motorcrosscyklar. Man har tagit sig in genom att bryta loss några plankor på 
garaget, man har sedan troligtvis tagit ut crossen genom den vanliga dörren. Även en 
Kawasaki 250 kubik. crossen var svart, svart-grön sadel är tillgripen, "Sikspak" dekaler på 
bakskärm, på vänster och höger sida nedanför sadeln samt ett döskalleklistermärke på 



framskärmen. Guldfärgade fäljar.  Även motorcross  Suzuki 250 S,Gul tillgripen,                         
Svarta dekaler med texten Suzuki på båda sidor.       
 
28. 4-5/12, Brottby trafikplats, stöld av bakre regskylt RCU015. 
 
29. Vallentuna, greps 1 pers för misshandel, olaga hot. 
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