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1. 26-27/7, Vasavägen, tillgrepp av 2 crossmotorcyklar, Honda 150,Röd/vit och Suzuki rm 
65,Gul/vit. 
 
2. 26-27/7, G Väsbyvägen, Målsägande upptäcker på morgonen att låscylindern till dörren på 
hans husvagn saknas. Det finns även brytmärken på dörren. 
 
3. 25/7, okänd plats, stöld av reg skylt  BTH150. 
 
4. -25/7, St Karby, skadegörelse buss, Föraren gör ett anrop kl 01:14 och berättar att när han 
för ca 10 minuter  sedan passerade Stora Karby, körriktning Danderyds sjukhus, fick en sten   
kastad mot sig. Den tog på en sidoruta som gick sönder. 
 
5. 24-25/7, Kragstalundsvägen, Under natten har   någon brutit upp bensinlocket och slangat 
ur ca 55 liter bensin. 
 
6. 28/7, Ormstaskolan, skadegörelse, Okänd gm har genom att kasta sten in i nio rutor samt 
klottrat på   Ormstaskolan gjort sig skyldig till skadegörelse. 
 
7. 26-27/7, Tallhammarsvägen, Okänd gm har tagit sig in i ett låst cykelförråd på baksidan av 
tomten. Klippt upp ett hänglås och sedan stulit tre låsta cyklar ur förrådet, Tiger, 
Mountainbike, Gul, Svalan, barn, lila och Merida, Racercykel,Vit. 
 
8. 23-27/7, Sörgårdens husvagnsparkering, inbrott i husvagn, troligen ej tillgrepp. 
 
9. 27-28/7, Backvägen, inbrott i villa, tillträde via altandörr, troligen olåst. TV, Dator och 
smycken tillgripet. 
 
10. 28/7, Haga Höjden, tillgrepp av moped, svart Ciao, Blå framgaffel, blå framskärm. 
Aluminiumfälg bak. 
 
11. 28-29/7, Tallhammarsvägen, stöld av reg skyltar till pb RBU722. 
 
12. 29/7, ICA, Brottby, stöld, Okänd gärningsman har tillgripit frimärken samt växelkassa ur 
butiken. 
 
13. 19-29/7, Lindholmsvägen, inbrott i fritidshus, Målsägaren köpte fritidshuset hösten 2008 
och det är fjärde gången som de    har inbrott. Vid inbrotten är det i stort sett inget som 
tillgripits utan    huset blir utsatt för skadegörelse på insidan vid varje tillfälle.                                                   
Vid detta tillfälle har någon brutit upp ytterdörren som var lagad           provisoriskt efter de 
tidigare inbrotten. Inne i huset är det inte så        mycket saker eftersom de håller på och 
renoverar det. Någon har brutit på    insidan på ett fönster. Någon har brutit på fönsterkarmen 
troligen med ett   koben som ligger slängt utanför fastigheten. 
 
14. 29-30/7, Smidesvägen, stöld av reg skyltar till pb KHC162. 
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15. 30/7, kl 19.15-19.45, Bällsta tågstn, klotter och förstörda gatlycktor, 1 pers anträffad vid 
Kvarnbadet, misst gm, hemkörd till föräldrarna. 
 
16. 31/7 kl 12.30 trafikolycka bil-moped Arningeleden/Angarnsvägen. Inga personskador. 
 
17. 31/7, Brottby café, arbetsplatsolycka. Pizzabagare fastrnade med armen i degmaskinen, 
lindriga skador. 
 
18. 31/7, Brollsta golfklubb, inbrott i bil, dator, skrivare och kläder tillgripet. 
 
19. 30/7-1/8, Kragsta, MÄ ringer in och anmäler att okänd gärningsman har slangat diesel ur 
2 st   traktorer. Traktorerna stod parkerade cirka 50 meter från bostaden. Spill    av diesel 
ligger utanför ena traktorn. En högtryckstvätt som stod utanför ladugården tillgripen. 
 
20. 1/8, Takpannevägen, tillgrepp av pb UHJ207, AUDI 80 AVANT,             GRÖN. 
 
21. 31/7-1/8, Lingsbergsvägen, Målsägaren ringer in och säger att okänd gärningsman har 
tagit sig in i hans nybyggda hus och tagit parkettgolv för 200 kvm.                                                                     
Man har lyft bort en ruta från ett fönster och har sedan på så vis tagit sig in i huset. 
Parkettgolvet låg i ett rum som inte var larmat. 
 
22. 23-30/7, Lagmansvägen, stöld av 2 cyklar, Soda,Mountainbike, Pyton                  Röd och 
BMX, svart med oranga handtag. 
 
23. 2/8, Bergsjövägen, under natten har gods tillgripits från en olåst villa, det mesta av godset 
anträffat en bit bort från villan. 
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