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1. 18/6, Västergården, skadegörelse, Okänd gärningsman har skjutit hål på ett hallfönster på 
MÄ:s bostad i Vallentuna. Troligtvis har man använt ett luftgevär eftersom det hördes ett 
skott i samband med händelsen. 
 
2. 18-22/6, Gillinge, Någon/några har genom att lyfta bort ett galler till ventilationen tagit sig 
in i en byggnad tillhörande företaget. Inne i byggnaden finns deras          reservkraftsaggregat.                         
Det ser ut som om man förberett att ta aggregatet eftersom de har lossat kablar från väggen 
och    lossat bultarna i golvet.                                                                                                                               
Aggregatet väger 1500 kg och huset är byggt runt aggregatet. Man måste ta sönder hela huset 
för att kunna ta det med sig eller måste man använda sig av en kranbil. 
 
3. 22/6, Lindholmsvägen, inbrott i villa, MÄ hade varit borta på dagen och när dom kom hem 
klockan 16.00 så upptäckte dom att någon eller några personer har varit inne i villan och  rivit 
rund bland kläder m.m.                                                                                                                                
Troligen så har personerna tagit sig in i huset genom att lyfta ut en spegel  ur balkongdörren, 
och sedan gå in där. Dom har varit på alla tre planen. Utgångsvägen är troligen genom 
entredörren. Fn okänt tillgrepp. 
 
4. 22-23/6, Hjälmstaskolan, inbrott, Okända gärningsmän misstänks för stöld då de genom att 
slå sönder en ruta till kontor bereda sig tillträde till detta och därefter tillgripa en dator. 
 
5. 23/6 kl 23.05, Granåsa förskola, Gamla Väsbyvägen, Anmälaren såg att de brann lite i 
löven på minst två ställen med ca 5-10 meters mellanrum. När räddningstjänsten anlände var 
branden släckt. Räddningsledaren bedömde att den troligtvis var anlagd. Ingen spridningsrisk. 
Räddningstjänsten utförde eftersläckning så det inte skulle finnas risk för  att branden skulle 
ta sig igen. 
 
6. Ekebyskolan, stöld av cykel, Dirtcykel, Peak Cycle Custom Loone, Gul och  Peak, Dirt 
bike, Peak Cycle OZ 4 26", ljust mintgrön, pojkcyklar. 
 
7. 23-24/6, Gustav Vasaskolan, Någon har tagit sig in under Lejonkulan via krypgrunden. 
Sedan via en inspektionslucka tagit sig upp i huset in i ett förråd.                                                                        
Förrådsdörren var låst inifrån, så de har ej kommit vidare in i huset. De har tagit med sig 
några småsaker ut. 
 
8. 24/6, Marmorvägen, Okänd gärningsman försökte bryta sig in i målsägarens bostad. 
Målsägaren vaknade genom att det skrapade och lät utanför. Målsägaren gick upp och såg då 
att ytterbelysningen har satts igång och hon hörde att det  skrapades på låset.                                                     
Målsägaren såg ingen utanför men vågade inte sig ut utan tände upp hela huset. Målsägaren 
upptäckte på morgonen att det var brytmärken på plåten till dörren. 
 
9. 24/6, Lindholmen, tillgrepp av moped, Yamaha,Svart med röd limpa. 
 
10. 25/6, Skålhamravägen, 11.45-13.45, inbrott i villa, Okända gärningsmän har brutit sig in i 
målsägarens bostad och bland annat    tillgripit en plasma-tv någon gång under ovanstående 
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tidsperiod. När målsägaren kommer hem upptäcker hon att familjens plasma-tv är  borta. Hon 
upptäcker att altandörren står lite glänt, men den är inte helt öppen.  
 
11. 24-25/6, Kavallerivägen, stöld av 2 reg skylt till pb UYB024. 
 
12. 26/6, kl 05.40, E18 Norrtäljevägen, Okänd förare har framfört pb GCJ 800 med 
tillkopplad släpvagn XCN 077.Cirka 700 meter norr om Brottby har fordonet kört av E18 och 
ner i diket i riktning norrut mot Norrtälje och föraren har därefter lämnat fordonet och avvikit 
från platsen.                                                                                                                                 
När patrull kontrollerade bilen och släpvagnen så upptäcktes gods vilket antogs vara stulet 
och det togs därför i beslag. 
 
13. 24-25/6 och  25-26/6, Okvista Industriområde, inbrott i företag, brandspruta 
tillgripen. 
 
14. 23-24/6, Norrgården, stöld av cykel, Yosemite, gul/svart med gula däck. 
 
15. 26/6, Jarlavägen, allmänfarlig vårdslöshet. 
 
16. 26-27/6, Åbyholmsgård, Grov stöld genom inbrott då okänd gm berett sig tillträde till 
huset genom   att bryta upp ett fönster på baksidan. Från huset har sedan okänd mängd gods 
tillgripits. 
 
17. 27/6, Lilla Garn Brottby, Mordbrand/allmänfarlig vårdslöshet. 
 
18. 28/6, Takpannevägen, stöld av cykel, bar, vit/svart. 
 
19. 26/6, kl 19.25 inträffar en trafikolycka mellan 2 pb, Össebygarnsvägen-Gamla 
Norrtäljevägen, mt rf/drog, personskada. 
 
20. kl 21.20 upptäcks en efterlyst pb vid Okvistarondellen. Föraren, 15 år grips och 4 
passagerare springer från platsen.Efter en kortare jakt grips 1 pers också 15 år. Förhör 
tillsammans med föräldrar.  
 
21. 28/6 kl 15.00 inträffar en trf olycka på en grusväg norr om Backa gård, Hamra. 2 pb hade 
mötts och krockat, grov misst rf mm.  
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