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1. 28-29/4, Centrumpassagen, stöld av främre reg skylt till pb LLL679. 
 
2. 30/4, greps 1 pers efter att ha sprungit från en pb på Härjedalsvägen. Mannen grips med 
hjälp av en hundförare. 2 pistoler samt ammunition anträffat i terrängen. Beslag av pb, vapen 
mm. 
 
3. 27-29/4, Ekebyskolan, klotter. 
 
4. 28-29/4, Bergvägen, tillgrepp av släp, BHD021, POLARVAGNEN, Blå. 
 
5. 30/4-1/4, stn Kragstalund, skadegörelse bil, Någon okänd skall då ha krossat rutan till 
fordonet på förarplats för att  därefter ha knuffat ner fordonet för en slänt. Slänten leder ner 
till en   viadukt till järnvägsstationen Kragstalund. Bilen anträffas hängandes på   underredet 
till ett betongfundament. 
 
6. 30/4-2/5, V-a Golfklubb, stöld av 2 parksoffor som stod utanför klubbhuset. 
 
7. kl 16.29 inkom anmälan om en mt bomb på en obebodd tomt. Ej explosivt föremål enl 
teknikerna. 
 
8. 3/5, V-a Golfklubb, Mt har med en moped kört vårdslöst och brustit i väsentlig mån genom 
att i  mkt hög fart köra på en cykelbana i Lindholmen, paralellt med järnvägen. Ptr  C:a 03.20 
så grep ett vittne den misstänkte i höjd med infarten till Valletuna golfklubb. Misstanke om 
Drograttfyller uppkom omgående då den misstänkte  uppvisade tydliga tecken på 
narkotikapåverkan. 
 
9. 3/5, Fornminnesvägen, skadegörelse, Anmälaren hade haft  fest hemma på hemadressen.                             
Två personer hade nekats att komma in under natten. Efter ca en timme krossades en av 
fönsterrutorna i köket. Anmälaren och hans tre vänner befann  sig i köket och fick glassplitter 
på sig, ej skadade. När de sprang ut såg de inte någon försvinna. Det fanns ingen sten eller 
annat föremål inne i köket vilket pekar på att gärningsmannen haft ett tillhygge. 
 
10. 3/5, Trollbergsvägen, skadegörelse, Okänd gärningsman har åsamkat skada, genom 
glaskross på familjens villa. Nämnda tid hörde familjen ett kraftig smäll, man tänkte inte mer 
på detta just då. På morgonen upptäcktes att någon kastat in en sten genom ett        
skjutfönster till den inglasade altanen. Inga spår av att någon har försökt  ta sig in i villan. 
 
11. MÄ råkade stiga av tåget vid fel station, och gick för  att ringa taxi. När MÄ satt sig ned 
för att vänta , kom en okänd kille   fram till honom och frågade om han fick låna MÄ:s mobil 
för att ringa taxi. MÄ lämnade över telefonen till honom.                                                                                    
När MÄ sedan ville ha tillbaka telefonen, kom ytterligare en kille fram  och höjde en 
vodkaflaska mot MÄ, som för att slå till honom. De båda  killarna sprang sedan från platsen. 
 
12. 2/5, Bällsta tågstn, misshandel, Målsägare berättade att hon och en kompis väntade på att 
tåget skulle komma  vid Bällsta tågstation. Tre tjejer kom fram till dem och en av dem slog 
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målsägare tre gånger med knuten näve i ansiktet.Sedan försvann de från       platsen. 
Målsägare hade aldrig tidigare sett tjejerna. 
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