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1. 2-3/7, Norrgården, Okänd gärningsperson har brutit runt tanklocket på pb.           Okänd 
gärningsperson har även gjort två stycken hål i bensintanken. 
 
2. 31/7-2/8, Lilla Mörby, tillgrepp av baklucka inkl reg skylt till pb MPC867. 
 
3. 3/8, Centrumpassagen, brand i diskmaskin, utan misstanke om brott. 
 
4. 3/8, Stat-Oil, Stockholmsvägen, bensinsmitning ca 40l. 
 
5. 3/8, kl 23.15, utanför Pressbyrån, V-a C, blev en kille rånad på sin mopedhjälm. 
 
6. 4/8, kl 07.40, körde en person på Lv268 då han vid Sursta kom över på fel sida av vägen 
och krockade med två mötande bilar. Inga personskador, föraren misst bl a för drog rf. Inlagd 
för tillnyktring. 
 
7. 4/8, kl 09.20 Fabriksvägen, en lastbilschaufför hade ramlat ner från flaket på sin lastbil och 
skadat sig. Ont i höft och bäcken, trp KS med ambulans. 
 
8. 4/8, Roslagsstoppet, Polis stoppade en bil pga av att körförbud var       utfärdat på aktuellt 
fordon. I samband med kontroll av föraren uppstod   misstankar om drograttfylleri, eget bruk 
av narkotika samt grov olovlig  körning. 
 
9. 5/8, Stortorpsvägen, inbrott i stallbyggnad, hästsadlar tillgripna. 
 
10. 5/8, Lindholmsvägen, stoppades en stulen pb, Olaga narkotikabruk                        Olaga 
narkotikainnehav, Rattfylleri under påverkan av narkotika, Grov olovlig körning. 
 
11. 5/8, Sursta, inbrott i villa, Gärningsmannen har tagit sig in i målsägandens verkstad/ 
garage genom att ha brutit upp ett fönster. Där har gärningsmannen tillgripit en del verktyg 
och maskiner. Gärningsmannen har troligen brutit upp garagedörren innefrån för att få ut 
godset den vägen.                                                                                                                               
Gärningsmannen har även tagit sig in i målsägandens bostad genom att ha både brutit upp ett 
fönster samt krossat ett fönster bredvid, bl a dator, kläder och ett kassaskåp tillgripet. 
 
12. 5-6/8, Smidesvägen, skadegörelse, Anmälaren  ringer och uppger att  någon okänd 
gärningsman har orsakat skador på två av deras arbetsfordon.                                                                            
Gärningsmannen har krossat båda sidorutorna på en dumper och krossat  vindrutan på en 
grävmaskin. Gärningsmannen har även sparkat omkull  kantstenar som var uppställd på 
marken. 
 
13. 5-6/8, Zetterlundsväg, skadegörelse bil, Någon har hoppat dels på motorhuven som fått en 
buckla och lacken på motorhuven har spruckit på två ställen. Man har även hoppat in i vänster 
bakdörr som även den fått en buckla. 
 
14. 5-6/8, Engelbrektsvägen, tillgrepp av pb OWX343, SAAB 9000, brun. 
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15. 6/8, Fornminnesvägen, Polis beordrades till  Fornminnesvägen i Vallentuna där en lastbil 
backat in i en parkerad bil, misst drog RF. 
 
16. 6/8, Lindövägen, inbrott i bil, bl a dator och ryggsäck tillgripet. 
 
17. 6/8, Busshållplats Ormstaskolan, inbrott i bil, handväska, mobiltelefon bl a tillgripet. 
 
18. 6/8, Ormstaskolan, klotter på ca 80 fönster med vit färg. 
 
19. 6-7/8, Brollsta Golfklubb, inbrott i lada, Sedan har gärningsmannen/männen tagit en 
bensindriven liten miniatyrjeep,   en form av fyrhjuling med tak med flak. Därifrån har 
gärningsmannen/männen  kört 250 meter ner till ranchmaskinen där de brutit upp taket, lastat 
cirka 15000 bollar och kört iväg 800 meter upp till Brollstaby där jeepen imorse  stod på 
tomgång och golfbollarna är borta. 
 
20. 7/8, Solberga, Polis beordrades till skogen mellan Kullängen och Beaterbergs gård i 
anledning av en utbrunnen bil. På plats konstaterade ptr att det stod en utbrunnen Nissan 
Sunny på plats.Fordonet tidigare efterlyst och anträffat av polis. 
 
21. 7-8/8, Mörbyvägen, inbrott i bil, bl a bilstereo tillgripen. 
 
22. 8/8, Brollsta Golfklubb, inbrott i bil, div kläder tillgripna. 
 
23. 8-9/8, Odlingsvägen, inbrott i garage, bl a barncykel, guld o 4 däck på fälg tillgripet. 
 
24. 8-9/8, Sörgården, garage, inbrott i bil, ej tillgrepp. 
 
25. 9/8, Kastanjevägen, anträffades en motorcrosscykel ute i ett skogsparti, troligtvis stulen. 
 
26. 9/8, Lindö Golf, skadegörelse på 2 bilar, krossade bakrutor. 
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