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1. 1/6, Kvarnbadet, stöld, mobilen förvarades i ryggsäcken. Denna låg under gymnastiklektion 
på gräsmattan vid bassängen. 
 
2. 1-2/6, Tallhammarsvägen, stöld av 2 reg skyltar till pb RXB626. 
 
3. 27/5-2/6, Koltrastvägen, Någon har gjort inbrott i en villa som är under uppbyggnad och 
monterat ned   stenar ur en täljstenskamin och tillgripit dem.                                                                               
Anmälaren uppger att någon tagit sig upp på taket på villan och brutit upp  en taklucka. 
Någon har sedan stampat sönder takluckan på vinden för att ta    sig in i huset.                                                  
Någon har sedan monterat ned många stenar ur en täljstenskamin.      
 
4. -1/6, Ormstaskolan, klotter på fönster i olika färger. 
 
5. 1-2/6, Tallhammarsvägen, stöld av reg skyltar till pb RWE233. 
 
6. V-a C, 2/6, stöld av cykel, CBS, dam, svart. 
 
7. 2-3/6, Granberga, stöld av cyklar, hjälmar och gräsuppsamlare, Peak, flick, lila, Peak, pojk, 
militärgrön och Peak, flick, lilarosa. 
 
8. 3/6, Karlbergsskolan, Skolpersonal har sett okänd man på området. Troligen har den 
mannen gått in i omklädningsrum och stulit  mobiltelefoner. 
 
9. 2/6, V-a, stöld av pojkcykel, Haro, brun. 
 
10. 3/6, pendlarparkeringen Brottby, inbrott i bil, stereo m tillbehör tillgripet. 
 
11. 3-4/6, Takpannevägen, tillgrepp ab pb   OPH178,                VOLKSWAGEN POLO 
COUPÉ, SVART, anträffad Vallentuna 4/6. 
 
12. Tallstigen Brottby, försök till inbrott i pb, ruta krossad. 
 
13. 4/6, Takpannevägen, inbrott i bil, bärbar dator tillgripen. 
 
14. 3-4/6, Rönnvägen Brottby, skadegörelse bil, ruta krossad. 
 
15. 3-4/6, Tallstigen Brottby, försök till tillgrepp av pb, Bakrutan på förarsidan är 
sönderslagen. Det går inte att öppna dörren med nyckel på förarsidan. Rattlåset är uppbrutet, 
sladdar hänger löst ner.Ratten är sönderbruten, hänger ner.       
 
16. 3-4/6, Murstensvägen, tillgrepp av   JLU491, FORD ESCORT 1,6I CLX, LGRÅ.                                       
 
17. 4/6, V-a Gymnasium, stöld av cykel, PEAK, herr,blå med silverdetaljer. 
 



18. 4-5/6, Upplandsvägen, Gärningsmannen har bänt bort frontpanelen med 
navigationssystem och stereo, samt stulit strålkastare.                                                                                          
MÄ är osäker på om bilen var låst. Listen på förardörren var dock sned. 
 
19. 4-5/6, Vada Kyrka, Någon har slagit sönder en ruta på kyrkans vänstra del och på så sätt 
tagit  sig in. I kyrkan har man samlat ihop värdeföremål på ett bord vid dörren. I  gången intill 
har man ställt en flaska tändvätska. Oklart om den tillhör gärningsmannen eller kyrkan. Okänt 
tillgrepp. 
 
20. 3-4/6, Brottby, försök till tillgrepp av pb. Okänd gärningsman har slagit sönder en ruta 
samt brutit sönder kåpan vid rattstången.  
 
21. 4-5/6, Väsbyvägen, inbrott i garage, bl a verktyg och bilsteroe tillgripet. 
 
22. 5/6, Systembolaget V-a, snattare, 1 flaska whisky, frigiven efter förhör. 
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