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1. 20-21/8, vid vårdcentralen Korallen, skadegörelse bil, repa i lacken. 
 
2. 20-21/8, vårdcentralen Korallen, skadegörelse bil, repor i lacken. 
 
3. 21-24/8, Ekebyskolan, klotter på skolans fasad. 
 
4. 24/8, Lindö Golf, inbrott i bil, kläder och väska tillgripet. 
 
5. 24/8, Allévägen, skadegörelse lgh, Någon har krossat en fönsterruta på målsägarens 
lägenhet.                                                                                                   Målsägaren hörde 
plötsligt hur det small i köket och såg då att en sten fastnat i rutan. Målsägaren såg då två 
killar springa ifrån platsen. 
 
6. 24-25/8, Allévägen, skadegörelse pb. 
 
7. 24/8, Brollsta golfklubb, trol ej tillgrepp. 
 
8. 21-24/8, Hammarbacksskolan, skadegörelse, glaskross 2 rutor till klassrum. 
 
9. 25/8, Takpannevägen, polis kallas till platsen pga påg inbrott i lgh, 3 gm av 4 gripna. 
 
10. 21-23/8, stn Bällsta, stöld av cykel, Logan, BMX, Röd. 
 
11. 26/8, Brottby trf pl, stöld av cykel, Treak, Mountainbike, Svart. 
 
12. 26/8, Kompanivägen, tillgrepp av moped, USK317, BAOTIAN,            RÖD. 
 
13. 26-27/8, Bergsjövägen, tillgrepp av båda reg skyltarna till pb WAK133. 
 
14. 27/8, Stat-Oil, Stockholmsvägen, stöld av bensin, smitning, ca 60l. 
 
15. 19-20/8, Björkhagsvägen, stöld av damcykel, Logan, svart. 
 
16. 27/8, IVA Tuna Torg, snattare, överlämnad till mamman efter id. 
 
17. K262252-09, klotter, Lovisedalsskolan. 
 
18. 27/8, ICA Tuna Torg, snattare. 
 
19. 27-28/8, St Vreda, tillgrepp av traktor, Traktorn är försedd med lastare och på lastaren 
sitter pallgafflar varav den ena är blå och den andra är grå.                                        Traktorn 
är försedd med störtbåge med korrigerad plåt som tak på. Till traktorn är kopplad som motvikt 
en gammal konstgödselspridare som det  ligger en massa sten i.                                                     
På vänster sida sitter en gul hydrauloljetank monterad. BNA307, MASSEY FERGUSON,    
RÖD. 
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20. 27-28/8, Engelbrektsvägen, skadegörelse bil, repor vänster sidodörr. 
 
21. 23-27/8, flygfältet V-a, skadegörelse bil, repor i lacken. 
 
22. 21-24/8, Brottby, stöld av cykel från busshållplats, Helkama, Damcykel,    Gul. 
 
23. 29-30/8, Bällstavägen, stöld av reg skylt till pb  EUB864 och HBO028 och UJA125 och 
WTE079. 
 
24. 28-29/8, V-a Ishall, stöld av ishockeyutrustning från omklädningsrum. 
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