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1. K196439-09, Hasselvägen, 26-28/6, Hasselvägen, inbrott i garage, okänt tillgrepp. 
 
2. K197236-09, 27-28/6, Sunnerstavägen, skadegörelse bil, Gärningsmannen har repat bilen 
med ett vasst föremål på vänster framdörr,  bakdörr och i mellanpartiet mellan bakdörr och 
baklucka samt på bakluckan. 
 
3. 1/7 stoppas en pb i V-a för 3:e gången sedan i april då han körde rattfull. 
 
4. K198586-09, 29-30/6, Murstensvägen, Någon har den aktuella tiden tillgripit 
registreringsskylten AFJ565 från   målsägandens motorcykel genom att slita loss denna ur 
dess fästen. 
 
5. K198752-09, 30/6, Banvägen, tillgrepp av moped, BPY473, DERBI, SVART. 
 
6. K198849-09, 30/6, Takpannevägen, stöld av regskyltar till pb TMX089. 
 
7. K199205-09, 30/6-1/7, Granåsa förskola, skadegörelse, 2 fönster krossade. 
 
8. K199512-09, 30/6, Kvarnbadet, stöld av mobiltelefon o kontanter under tiden MÄ badade. 
 
9. K200425-09, 2/7, Takpannevägen, Målsäganden låg i sin säng för att sova. Han hörde då 
hur  någon öppnade ytterdörren till hans bostad varpå han sprang dit.Ytterdörren var vid 
tillfället stängd men olåst. MÄ såg då att någon   tillgripit ett par av hans skor samt en 
mobiltelefon. 
 
10. K200427-09, 2/7, Takpannevägen, Målsägaren vaknade upp av att han hörde oljud. 
Målsägaren går upp för att se vad som kan ha hänt. När målsägaren kommer ut i köket ser 
målsägaren en      person på altanen som håller på och "greja" med altandörren.                 
Målsägaren skriker då till och gärningsmannen springer från platsen i okänd  riktning.                                      
Gärningsmannen har troligtvis också varit inne i ett olåst förrådsutrymme    vid altanen. Enligt 
målsägaren verkade dock ingenting saknas. 
 
11. K200447-09, 2/7, Murstensvägen, Målsägande hör att någon befann sig på hans tak vid 
hans fönster på ovanvåningen. När målsägande rullar upp gardinen ser han okänd         
gärningsman som försöker ta sig in i bostaden.                                                                                                     
Den okända gärningsmannen som ser målsägande blir rädd och hoppar ned från taket och flyr. 
 
12. K201392-09, 2/7, Lindö, inbrott i bil, trol ej tillgrepp. 
 
13. K201476-09, 2/7, Ösby, Brottby, inbrott i villa, Inbrottet har troligen skett genom 
sovrumsfönstret på framsidan av huset. Inne i huset upptäckte målsägaren att en kamera med 
objektiv, en dator med  modem, en gps samt kontanter saknades. 
 
14. K201786-09, 2-3/7, Granåsa förskola, skadegörelse, 2 rutor krossade. 
 



15. K202769-09, 2-3/7, Sjöbergsvägen, Grov stöld genom inbrott i villa. Okänd 
gärningsman/män har brutit sig in via fönster. Okänt vad som är tillgripet förutom en dator. 
 
16. K203160-09, 4/7, Systembolaget, grips en snattare. 
 
17. K204051-09, 1-5/7, Lindholmsvägen, inbrott i fritidshus, Någon eller några okända har 
berett sig tillträde till fritidshuset genom   att krossa ett fönster och sedan klättra in. Man har 
också forcerat entrédörren. Detta har förmodligen skett för att få en annan väg ut.        
Ytterliggare fönster har krossats på huset. På fönstret intill det krossade fönstret var det ristat 
"glöm inte". Vid anmälningstillfället var det oklart om något tillgripits. 
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