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1. 29-30/8, Bällstavägen, stöld av reg skylt till pb Wpk409. 
 
2. 30-31/8, Upplandsvägen, Okänd gärningsman har troligen ryckt upp porten på målsägarens 
garage och  olovligen tagit sig in och tillgripit gods, tillgrepp av MC, UND191, SUZUKI 
SV1000S, svart, 2 MC-hjälmar o skinnhandskar. 
 
3. 30-31/8, Gamla lokstallet, Åby gata, Stöld genom inbrott. Gärningsmännen har krossat en 
ruta och tagit sig in i   lokalen och tillgripit tre stycken motorcyklar samt 22 st lyktor, 
BME816 , MC, YAMAHA DT125LC, vit, MFC197, MC, YAMAHA DT 125, RÖD och  Ej 
reg, MC,Yamaha YZ-125,Vit/Rosa. 
 
4. 30/8, Vallentuna, Rån. 
 
5. 31/8, Ormstaskolan, klotter. 
 
6. 30-31/8, Mörbyvägen, stöld av bilgrill. 
 
7. 28-31/8, Hammarbacksskolan, klotter. 
 
8. 30-31/8, Tallåsvägen, tillgrepp av 4-hjuling, MC,SMC  C50, FLERF. 
 
9. 29-30/8, Takpannevägen, bensinslangning. 
 
10. 28-29/8, V-a IP, inbrott, stöld av målvaktsutrustning. 
 
11. 1/9, trfpl Gillinge, stoppas en pb, misst Rattfylleri, drog, genom att framföra personbil 
under påverkan av narkotika. 
 
12. 31/8, Ekebyvägen, skadegörelse, Okänd gärningsman har brutit av två små lyktstolpar 
som målsäganden satt upp. 
 
13. 2/9, Coop, greps 1 snattare, hemkörd till mamman. 
 
14. 1/9, V-a Motor, bensinsmitare. 
 
15. 2/9, Hjälmstaskolans parkering, inbrott i bil, bla handväska med mobiltelefon o plånbok 
tillgripet. 
 
16. 2/9, tillgrepp av moped, NPD948, APRILIA SR 50 R, FLERF. 
 
17. 2/9, Hammarbacksskolans sporthall, stöld ur omklädningrum, bl a klockor o 
mobiltelefoner o nycklar tillgripet. 
 
18. 2/9, Hammarbacksskolan, stöld av moped, Tillgrepp av moped. Okända gärningsmän har 
tillgripit målsägarens moped när  han var inne och tränade i Hammarbacksskolan. 



Gärningsmännen har varit inne  i omklädningsrummet där målsägaren förvarat sina kläder och 
nycklar. Där har gärningsmännen kommit över nyckeln till mopeden som de sedan tillgripit 
utanför, GDB764, YAMAHA EW50, silver.                                                                                                       
Stöld av mopedhjälm samt nycklar. 
 
19. 2/9, Hammarbacksskolan, tillgrepp av ytterliggare en moped, GDB 764,Yamaha, Silver. 
 
20. 31/8, Hjälmstaskolan, stöld av cykelhjälm, barn, blåsvart. 
 
21. 2/9, Hammarbacksskolan, stöld av ryggsäck och mobiltelefon från omklädningsrum. 
 
22. 2-3/9, Åby gata, inbrott i bil, Bilen har har stått parkerad på parkeringen under natten. När 
Mä återkom  till bilen såg han att den hade stora bucklor och att den var intryckt på    höger 
och vänster framskärm. Blinkers och lampor var söndersparkade. Skador runtom hela 
karossen och även på taket. Låset på bakluckan hade brytmärken och man hade tagit sig in i 
bilen.Ratten  hade huggmärken. Bilstereon var utryckt och Mä hittade fronten på marken.  
 
23. 1-2/9, Murkelvägen, stöld av cykel, Peak, Pojkcykel, Svart. 
 
24. 4/9, Allévägen, Rån. 
 
25. 4/9, Mörbylundsvägen, försök till stöld, Målsäganden och hennes man låg och sov och 
vaknade cirka 00.10 av att hon    hörde någon gå utanför deras hus. Därefter var det någon 
som öppnade deras   fönster utifrån genom att haka av plasthaken. Fönstret var öppet men låst    
med plasthake. I samband med att fönstret öppnades så trillade en vas från   fönsterbläcket ner 
på golvet. Då hoppade målsäganden upp från sängen och     tittade ut genom fönstret. Hon såg 
då ryggen på en man som sprang från fönstret. 
 
26. 4/9, V-a Golfklubb, inbrott, Stöld genom att okänd gärningsman har krossat ett fönster till    
restaurangdelen och tagit sig in och tillgripit diverse gods, bl a tombackar o kontanter. 
 
27. 2/9, Tuna Torg, stöld av cykel, Skeppshult, dam, svart. 
 
28. 4/9, Västergården, stöld av cykel, Rex, racer, grå. 
 
29. -4/9, Scoutstuga Gävsjö, inbrott, Inne i stugan var det stor oreda då gärningsmannen sökt 
igenom både skåp och  lådor, kastat ut vissa saker kring golvet. Spår visar att troligen flera 
personer har sovit över i stugan. Anm uppger att de saknar fem stycken      fotogenlyktor. 
 
30. 5/9, V-a C, inbrott i bil, krossad ruta, ej tillgrepp. 
 
31. 6/9, Engelbrektsvägen, stöld, De båda målsäganden låg och sov när de vaknade av att de 
hörde prassel utanför det öppna fönstret. De såg två manspersoner med rånarluvor, stöld av en 
laptop, en mobil, en dvd och smycken. 
 
32. Uthamra, 5-6/9, Okända gärningsmän har olovligen försökt ta sig in i skolan genom att 
krossa en glasruta till entrédörren. Inget gods tillgripet.    
 
Natten till lördag 5/9 var det allmänt stökigt i V-a med mycket alkoholrelaterade bråk. 
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