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1. 20/11, ICA, stöld av plånbok ur ryggsäck. 
 
2. 23/11, Posten, Smidesvägen, inbrott, Ytterdörr på baksidan var uppbruten och inne i 
lokalen var ytterliggare en   dörr uppbruten. Okänt vad som tillgripits. 
 
3. förskola, Teknikvägen, 20-23/11, skadegörelse, sten genom ett fönster. 
 
4. V-a stn, 21/11, stöld ur buss, någon har varit inne i bussen medan den stått uppställd och 
tryckt på olika knappar samt tagit förarens stämpel". 
 
5. 23/11, COOP, stöld av plånbok. 
 
6. 2+/11, Hjälmstaskolan, inbrott, Grov stöld genom inbrott i skola genom att krossa ett 
fönster till ett  kontorsutrymme och därifrån tillgripa en dator med skärm. 
 
7. 22/11, ICA Kragsta, stöld av plånbok. 
 
8. 23/11, COOP, Stöld, genom att ett okänt antal gärningsmän har krossat fönstret till    
butiken och sedan sökt runt i ATG/tobakskiosken.                                                                                               
Vid anmälningsupptagningen var det okänt om tillgrepp skett och i så fall vad som tillgripits. 
 
9. 16-24/11, Lövsättravägen, inbrott i radhus under tiden MÄ varit på semester. Grov stöld 
genom att gärningsman/männen slagit sönder ett fönster, och     genom detta tagit sig in i ett 
radhus och ur detta tillgripit ett antal    värdeföremål från målsägandena. 
 
10. 20-23/11, skadegörelse Hammarbacksskolan, krossad ruta. 
 
11. 23/11 kl 16.00, En äldre kvinna har blivit bestulen på sin bankkort när hon skulle ta ut 
pengar vid Swedbanks uttagsautomat.                                                                                                                   
När kvinnan stod vid automaten för att ta ut pengar kom det två killar fram och  ställde sig 
väldigt nära. Kvinnan bad dem att ta ett steg bakåt vilket de    gjorde. Precis när kvinnan hade 
knappat in koden sa en av killarna till henne:                                                                                
-Du tappade någonting på marken.                                                                                                                        
Kvinnan böjer sig ner för att titta efter. Det finns ingenting på marken och när kvinnan tittar 
upp är kortet borta. 
 
12. 25/11, COOP, inbrott, tillgrepp av cigaretter och snus. 
 
13. 21-24/11, Ekebyvägen, stöld av rullator som stod i entréen i portuppgången. 
 
14. 25/11, Ekebyskolan, skadegörelse, glaskross. 
 
15. 26/11, Angarnsvägen, anträffades en stulen bil. 
 
16. 25-26/11, Klingsporsvägen, Okänd gärningsman har tagit sig in i målsägarens bil på okänt 
sätt och  därefter har man tillgripit två billyktor från bilen. 
 



17. 25-26/11, Brottby, inbrott i villa, När målsägaren kom hem idag vid 12-tiden upptäckte 
hon att fönsterrutan i  hallen var trasig och att någon varit inne i huset och tillgripit smycken  
kontanter m m. 
 
18. 26-27/11, Örtagårdsvägen, inbrott i bostad, Målsägaren och hans fru kom hem efter en 
dag på jobbet och upptäckta att     någon tagit sig in via balkongen och in i fönstret bredvid 
balkongdörren på  övervåningen. De ser att någon dragit ut lådorna i en byrå de har stående i   
hallen och tagit massa smycken. De har även blivit av med två bärbara        datorer. 
 
19. 26/11, Teknikvägen, stöld av cykel, Rex, Mountainbike,Tracking sport        Röd. 
 
20. 26-27/11, Mörbyvägen, Stöld från bil, Någon har stulit vingen som satt på bagageluckan. 
Enligt målsäganden har man  slitit av sladden som går till bromsljuset eftersom det i vingen 
satt         inbyggt bromsljus.      
 
21. 28/11, Tellushallen, stöld av plånbok ur låst omklädningsrum. 
 
22. 28/11, Fornminnesvägen, blir en taxichaufför misshandlad efter en körning av 2 kunder 
samt skadegörelse av taxibilen och bedrägligt beteende. 
 
23. 28/11, Soldatvägen, inbrott i villa, Grov stöld då en eller flera okända gärningsmän brutit 
sig in i villan genom att slå sönder fönstret till en altandörr I villan har de sedan tillgripit   
diverse gods, bl a datorutrustning, kontanter och smycken. 
 
24. 27/11, kl 12.00 inträffar en trf olycka i korsningen Tallhammarsv/Lv268 mellan lb o pb. 2 
pers i pb förda till sjukhus. 
 
25. 27/11,  Statoil Karlbergsvägen, kl 19.45. V-a Npo ptr anträffar en efterlyst bil inne på 
mackområdet, Föraren kör från platsen, kör vårdslöst. 1 pers gripen för tillgrepp av bil.                                    
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