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1. K204318-09, 6/7, Roslagsstoppet, Narkotikabrott, Rattfylleri under påverkan av narkotika     
Grov olovlig körning. 
 
2. K204703-09, 4-5/7, Lindholmen, MÄ anmäler att någon krossat en av salongens 
fönsterrutor. 
 
3. K205277-09, 3-6/7, Ekebyskolan, skadegörelse, glaskross. 
 
4. K205959-09, 3-6/7, Vittra skolan, klotter, Någon har klottrat på utsidan av dörren till 
skolans nödutgång samt på skolans vägg. 
 
5. K206508-09, 7/7, Brollsta, Brottby, Försök till grov stöld genom att okända gm försökt 
bryta sig in i bostadshuset med hjälp av ett skruvmejselliknande föremål.                                                         
MÄ berättar att han satt i köket när han hör knakande ljud från ytterdörren. Han går då ut i 
tvättstugan och tittar ut genom fönsterrutan i dörren. På andra sidan ser han en man som tittar 
tillbaka på honom. Mannen springer ut på gräsmattan och mot vägen. Mä springer genom 
huset och  ut på andra sidan. Han ser då hur en man och en kvinna springer mot en röd   bil. 
Kvinnan hoppar in på förarplatsen och mannen på passagerarplatsen. Mä   springer fram mot 
bilen och slår ett hårt slag med knytnäven mot bakre  sidorutan på fordonets vänstra sida. 
Rutan går sönder tillföljd av slaget. 
 
6. K207210-09, 7-8/7, Söderhall, Kårsta, MÄ ringer för att anmäla att han haft inbrott i sitt 
förråd. Gärningsmannen har brytit upp låset till förrådet. Ur förrådet har han  stulit en 
oregistrerad fyrhjuling,Yamaha, blå, en gräsklippare och en trimmer. 
 
7. K207301-09, 7/7, Manhemsvägen, stöld av cykel, Treak från tomten. 
 
8. K207739-09, 7-8/7, Ekebydalsvägen, stöld av cykel, Yosemite, gul. 
 
9. K207941-09, 7-8/7, Okvistavägen, MÄ uppger att någon klippt hål i deras staket som finns 
runt om deras   byggnad. Staketet är ca 3.40 meter högt och har taggtråd högst upp i tre    
rader.                                                                                                                                                  
Gärningsmannen har stulit en del mopedtillbehör som skulle skrotas.MÄ kan även se att 
gärningsmannen har letat igenom en flyttkartong med  mopedtillbehör. 
 
10. K207980-09, 8/7, Kastanjevägen, Någon har brutit loss en fönsterglaskassett med 3-glas o 
storlek 60x110 cm och klättrat in genom ett fönster till sovrummet från altanen på baksidan.                            
Inne i sovrummet är flera smyckesaskar genomletade och låg på sängen. Tillgrepp av bl a div 
smycken och 2 cyklar, Bitema, Pojk, Blå silver och                                                                        
Peak, Mountainbike, Grön. 
 
11. K210170-09, -6/7, Väsbygården, Okänd gärningsman har stulit halsband och örhängen ur 
smyckeskrin i sovrum  i servicelägenhet. Flera av de boende har drabbats av stölder. 
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12. K210321-09, 7-9/7, Gärningsmännen har brutit upp målsägarens container och tillgripit 
gods,  Gärningsmännen kom in i containern genom att klippa av hänglåset.                                                       
Gärningsmännen har även slangat tre av målsägarens lastbilar på diesel. 
 
13. K210579-09, 10/7, V-a Roslagsbana parkering, Någon har försökt tillgripa personbil RLU 
803 och försett bilen med flera  skador. Någon har även tillgripit bilstereon i bilen. 
 
14. K211002-09, 10-11/7, pendlarparkering Brottby, stöld av båda reg skyltarna till pb 
XOW598. 
 
15. K211140-09, 6-7/7, Brottby, tillgrepp av släp, NSN190, GISEBO 1000/TRANSPORTER. 
 
16. K211380-09, 10-11/7, Vallmovägen,  någon har försökt  bryta sig in i huset under natten 
genom en av balkongdörrarna. 
 
17. K211651-09, 10-12/7, Gällstavägen, Okänd gärningsman har tillgripit en fyrhjuling, 
ULC285, samt tre  motorcrosscyklar som stod i en bod på MÄ:s mark genom att klippa av  
hänglsået till boden samt de kättingar som fordonen var låsta med. 
 
18. K211799-09, 12/7, Stat-Oil Karlbergsvägen, bensinsmitning. 
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