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1. 8-9/8, Västergården, tillgrepp av moped, HGW008, röd, Peugeot. 
 
2. 3-8/8, Gillinge, stöld av släp, UTK912, TGAB A8B2, GRÅ, på slpet fannes en 
vattenskoter, Yamaha, svart. 
 
3. 9/8, Klingsporsväg, inbrott i bil, div kläder tillgripet. 
 
4. 9/8, Västergården, inbrott i bil, bilstereo o div kläder tillgripet. 
 
5. 7/8, Brollsta golfklubb, inbrott i bil, ryggsäck innehållande div kläder tillgripet. 
 
6. 30/7-10/8, Lagmansväg, stöld av cykel, Ultra, flick, röd. 
 
7. 24/7-1/8, Moränvägen, tillgrepp av släp, JUZ970, GIESEBO,               FLERF. 
 
8. 10/8, Hjälmstaskolan, inbrott i bil, bl a väskor och plånbok tillgripet. 
 
9. 10/8, V-a IP, inbrott i bil, bärbar dator och nycklar tillgripet. 
 
10. 9-10/8, Norrgården, inbrott i bil, bilstereo o CD-skivor tillgripet. 
 
11. 10/8, Lindö Golf, inbrott i bil, div kläder tillgripet. 
 
12. 10-11/8, Västergården, stöld av cykel, Specialized, Mountainbike             Hard rock, Röd. 
 
13. 10/8, Lindö Golf, inbrott i bil, väska, kläder och golfbollar tillgripet. 
 
14. 10/8, Kvarnbadet, skadegörelse, sönderklippt stängsel in till badet. 
 
15. 10/8, Ormstaskolan, klotter. 
 
16. pendlarparkering Söderhall, 6-11/8, inbrott i bil, bilstereo tillgripen. 
 
17. 5-10/8, Karlbergsskolan, stöld, bl a tv och DVD-spelare tillgripet. 
 
18. 8-10/8, Lovisedalsskolan, olaga intrång och klotter. 
 
19. 12/8, Västergården, brand i fläkt i köket, ej misstanke om brott. 
 
20. 13/8, Upplandsvägen, försök till tillgrepp av 4-hjuling. 
 
21. 2-12/8, Strandängsvägen, stöld av cykel, Svalan,  Citybike, City 5 scotchbrite 2004,Silver. 
 
22. 12-13/8, byggarbetsplats Smidesvägen, stöld av fiberduk. 
 



23. 14/8, Karbyskola, arbetsplatsolycka, Målsägande arbetar som städare. Dag som ovan 
städade målsägande i Karbyskolan i Brottby.  Där hade han tagit en stege för att rengöra ett 
lysrör, detta lysrör gav vika varvid målsägande ramlade ner från stegen och landande vid en 
trappavsats. Målsägande klagade på smärtor i rygg, huvud samt knä.           Ambulanspersonal 
tillkallades till plats och transporterade målsägande till  Danderyds Sjukhus för tillsyn. 
 
24. 14/8, Sommarvägen, stöld ur lägenhet, Två okända gärningsman har lurat sig in i 
målsägarens lägenhet och där    tillgriper pengar och smycken från målsägaren. 
 
25. 12-14/8, Västergården, skadegörelse, Någon/några har sparkat sönder samtliga 5 stolpar 
till det provisoriska    staketet på baksidan av huset samt eldat upp nylontråden som var fäst      
emellan stolparna. 
 
26. 15/8, Tuna Torg, skadegörelse, glaskross. 
 
27. 15/8, Lindö Golf, stöld av båda reg skyltarna till XRO854. 
 
28. 14-15/8, Teknikvägen, tillgrepp av moped, KHF264, KYMCO VITALITY SPORT, BLÅ                        
. 
 
29. 14-15/8, Centralvägen, frisersalong, inbrott, tillgrepp av lasermaskin för hårborttagning. 
 
30. 14-15/8, Lindholmen, anträffades en stulen bil på en mindre skogsväg. 
 
31. 14-15/8, Fornminnesvägen, försök till inbrott i lägenhet, Målsäganden bor i en lägenhet på 
andra våningen. När hon kom hem upptäckte  hon att någon gjort ett hål i rutan på 
balkongdörren. Trolitvis har gärningsmannen klättrat upp till balkongen. Han har sedan 
krossat rutan och försökt att öppna dörren genom att sticka in handen genom hålet.            
Gärningsmannen har dock inte lyckats att ta sig in i lägenheten. 
 
32. 13-14/8, Ekebyvägen, stöld av cykel, Peak, Mountainbike,UMS                      Silver. 
 
33. 15/8, Gillinge. Någon har tillgripit bensin från målsägarens bil genom att ha brutit upp   
tanklocket.  
 
34. 16/8, Karlbergsskolan, inbrott i skola, Tillvägagångssättet var två stycken krossade 
dubbelglasrutor (ca 120x160cm)  och gärningsmannen/männen hade tillgripit minst två 
projektorer samt minst   två datorer ur de två klassrum som de krossat rutorna till. 
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