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1. 7/9, Lindö Golf, inbrott, tillträde genom att krossa en branddörr, okänt tillgrepp. 
 
2. 3-4/9, Sörgården, försök till tillgrepp av pb. 
 
3. 4-7/9, Gustav Vasaskolan, skadegörelse, Glaset till en strålkastare sönderslaget, samt glas  
till utomhusklocka krossat. 
 
4. 3-4/9, Uthamravägen, inbrott i villa under nybyggnation, tillträde genom balkongdörr, i 
huset har de monterat bort den inbyggda köksutrustningen. 
 
5. 7/9, Lindholmens stn, Okänt antal gärningsmän har gjort sig skyldiga till skadegörelse 
genom  klotter genom att ha sprayat ner tre tågvagnar på Roslagståg. 
 
6. 7-8/9, Västergården, inbrott i 2 bilar, bl a GPS,baslåda, ett slutsteg och fyra högtalare 
tillgripits. 
 
7. 5-6/9, Stockholmsvägen, stöld av cykel, Scandic, dam, gul. 
 
8. 4/9, Hjälmstaskolan, skadegörelse, Okänd/a gärningsman/män har vid upprepade tillfällen 
brutit loss lister i  dörrfönster, dörrfoder, dragit loss konstverk samt smetat färg på handtag. 
Vidare så har 5 dataskärmar förstörts och flera armstöd till soffor i      korridoren sparkats 
sönder. 
 
9. 4-6/9, Lagmansväg, stöld av cykel, SCO,Damcykel, Röd,Danskflagga. 
 
10. 7-8/9, Ekebyskolan, skadegörelse och klotter. 
 
11. 8/9, Coop, snatteri, överlämnad till modern. 
 
12. 8/9, Coop, snatteri.  
 
13. 2-3/9, Ekebyvägen, skadegörelse bil, sten mot framruta, spricka. 
 
14. 9/9, Lindö Golfklubb, stöld av båda reg skyltarna till pb  UBO 724. 
 
15. Rån med kniv mot bensinstation. 
 
16. 10/9, Hjälmstaskolans parkering, inbrott i bil, jacka och väska tillgripet. 
 
17. 7-9/9, Ekebyskolan, klotter. 
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18. 10/9, Tunaskolan, Elever kom efter en rast ner i tamburen där ytterkläder                   
hänger. Då saknar  en elev sin jacka och en annan elev sina mopednycklar                                                         
Då uppdagas att okänd gm har varit inne i tamburen (olaga intrång) och tillgripit gods från 
flera elever (fn 4 st), bl a väska och freestyle tillgripet, nycklar tillgripna. 
 
19. 10/9, Lindö Golf, inbrott i bil, dator, väska och GPS tillgripet. 
 
20. 9/9, Svampskogsvägen, förskola, olaga intrång, 3 personer har olovligen tagit sig in och 
vistats på  skolområdet. Enligt anmälaren har en plånbok stulits på området under tiden  som 
de tre  personerna varit där.  
 
21. 9-10/9, Brottby, stöld av reg skylt till pb SWJ827. 
 
22. 3-7/9, Svampskogsvägen, stöld på byggarbetsplats, 10 köksfläktar stulna, 
 
23. 12/9, Åby gata, skadegörelse bil, Okänd gärningsman har vält omkull målsägandes bil så 
den ligger på vänster   sida.                                                                        Vid 
anmälningstillfället har målsägande sett att rutorna på vänster sida är  krossade men om någon 
varit inne i bilen är okänt. 
 
24. 11-12/9. Murstensvägen, sönderslagen ruta. 
 
25. 13/9, salong Tuna Torg, Skadegörelse genom att två gärningsmän sparkat sönder en ruta 
samt slängt en glas flaska mot ett annat fönster så att sprickor uppstått. 
 
26. 10-12/90, Brottby, skadegörelse bil, krossade rutor. 
 
27. 10/9, Bällstabergsskolan, stöld av plånbok ur låst skåp. 
 
28. 11-12/9, Vittraskolan, Omfattande skadegörelse, Okända gärningsmän har på okänt vis 
med vasst föremål ristat på två av skolans fönster. Man har även ristat in cirklar i ett par   av 
fönstren. Man har även slagit sönder en del fasta leksaker i trä som stod i sandlådan. En 
hallogenlampa på södra fasaden är krossad. Ett fönster till  köket var krossat och ett var 
spräckt. 
 
29. 13/9, Tuna Torg, försök till personrån genom att fyra okända gärningsmän med våld 
genom sparkar   försökt att tillgripa målsägandens plånbok. 
 
30. kl 00.35 medtogs en person drog RF, 1 pers gripen, beslag. 
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