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1. 11/5, Ormstaskolan, skadegörelse, glaskross. 
 
2. 11/5, Karbyskolan, stöld av bankkort och kontanter ur väska som stod i olåst lärarrum. 
 
3. 11/5, MÄ var på Bällsta Station och väntade tåget hem. Han hade sin ryggsäck ståendes på 
backen framför sig och när han gick för att möta en kamrat så glömde han ryggsäcken kvar på 
perrongen.                                                                                                      Ett par minuter 
senare kommer MÄ på att ryggsäcken är kvar på perrongen och återvänder dit. Då ser han hur 
en kvinna lämnar perrongen med hans ryggsäck.                                                                                                  
Han skriker åt henne att stanna, men hon fortsätter bort. 
 
4. kl 16.03, 13/5, arbetsplatsolycka, en person ramlar ner från en lastkaj och trp med ambulans 
till KS, ej allvarligt skadad, Okvistavägen. 
 
5. 12-13/5, Karby Torg, Brottby, bensinslangning, ca 20l. 
 
6. 13-14/5, skogsväg, Vallentuna, Någon har sågat eller skurit sönder bygelfästet på 
målsägarens vägbom. Vidare har man tillgripit en del av bommen och kastat den andra delen i 
ett  dike. 
 
7. 8-11/5, Hjälmstaskolan, klotter på fönster innegård. 
 
8. 13/5, Hjälmstaskolan, klotter på pelare vid lastkaj. 
 
9. 14/5 vid 02.tiden, Fornminnesvägen, försök till inbrott i lägenhet. 
 
10. 14/5, V-a Ishall, stöld av bl a mobiltelefon som förvarades i omklädningsrummet. 
 
11. 14/5, V-a Ishall, stöld av mobiltelefon som förvarades i omklädningsrum. 
 
12. 15-16/5, Fornminnesvägen, inbrott i lb, okänt tillgrepp. 
 
13. 15/5, kl 07.45-19.15, Härlingeslingan, inbrott i villa, När familjen  kommer hem vid 
ca19.15 låser de upp ytterdörren och när de kommer in upptäcker de att huset är genomletat, 
från lådor och skåp är massor av föremål utkastade på golvet.                                       TV-
apparat och högtalare saknas. Vid anmälningstillfället har mä upptäckt att en del smycken och 
klockor saknas m.m.                                                                                                                
Altandörren som leder till baksidan av huset står öppen. 
 
14. 16/5, Höjdvägen, inbrott i bil, okänt tillgrepp. 
 
15. 15/5, Murstensvägen, skadegörelse parabolantenn, Under ovantående tid uppmärksammar 
målsäganden och hennes familj att det är någon utanför huset pga att hunden började skälla. 
Strax därefter slocknar TV-bilden.  
 



16. 14-16/5, Runristarvägen, skadegörelse, Målsägaren vill anmäla att det finns hål i två av 
hans fönster till bostaden.                                                                                                                                     
Målsägaren säger att det ser ut som att någon har skjutit med luftgevär. Ingen ammunition har 
hittats. 
 
17. 15/5, Malmbodavägen, Okänd gärningsman har varit på MÄ:s tomt och från tomten stulit 
ved, en   motorsåg och bensindunkar.                                                   
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