Bilaga till juni månads bostadsinbrott.
Givetvis kan det vara flera gärningsmän som utfört inbrotten men för enkelhetens
skull så används termen okänd gärningsman.
Bagarmossen
Länsmansvägen, inbrott i villa. Brottstid 5/6 kl. 13.50–15.30. Okänd gärningsman har
först brutit upp garageporten och därifrån tagit en kofot med vilken ett källarfönster
brutits upp. Inga vittnesuppgifter finns till händelsen.
Björkhagen
Mariestadsvägen, inbrott i lägenhet. Brottstid 1/6 kl.06.25-06.35. Målsägandena
vaknar av de hör ljud från vardagsrummet. Målsägandena upptäcker sedan en
mansperson som är på väg att hoppa ner från balkongen, ca 1 ½ meter upp. En av
målsägandena försöker leta upp gärningsmannen, som lämnar platsen med cykel, utan
resultat. Målsägandena uppger följande signalement, man, ca 180-190 cm lång,
ljushyad, lämnade på en mountainbike alternativt BMX cykel svart eller silverfärgad
(målsägandena uppger olika signalement gällande cykeln).
Mariestadsvägen, inbrott i lägenhet. Brottstid 2/6 kl. 09.00-16.45. Okänd gärningsman
har brutit upp bagageluckan på målsägandens bil som stod parkerad på Salem
golfklubb. Gärningsmannen har ifrån bilen bland annat tagit målsägandens hem
nycklar. Då målsägandens kommer hem upptäcker målsäganden att en någon varit
inne i lägenheten och tillgripit diverse gods.
Ronnebyvägen, eventuellt försök till inbrott i lägenhet. Aktuell tid 6/6 kl.12.00–14.00.
Målsäganden upptäcker att någon stoppat in något i låset så att det inte går att öppna
dörren. Målsäganden sätter detta i eventuellt samband med tidigare inbrott under maj
månad på samma adress.
Axvallsvägen, inbrott i radhus. Brottstid 8/6 kl. 03.00-03.15. Målsäganden vaknar av
skrammel i huset. Målsäganden hinner se en skymt av en person som lämnar huset via
ytterdörren. Gärningsmannen har sannolikt tagit sig in genom ytterdörren då
målsäganden glömt låsa den. Inga signalementsuppgifter finns.
Ronnebyvägen, inbrott i lägenhet, högst upp. Brottstid 12/6 kl. 08.00-16.30. Okänd
gärningsman har med ett kofotliknande verktyg brutit upp ytterdörren. Inga
vittnesiakttagelser finns.
Enskede Gård
Medlemsvägen, inbrott i villa. Brottstid 4/6 kl. 10.32–10.35. Okänd gärningsman har
krossat fönstret på balkongdörren. Villan är utrustad med ett larm kopplat till
larmbolag, detta har utösts i samband med att gärningsmannen krossat fönstret. Larmet
vilket även tjuter har sannolikt stressat gärningsmannen då gärningsmannen lämnade
villan samma väg som ingångsvägen med enbart en surfplatta. Inga vittnesiakttagelser
finns.

Enskededalen
Åkervägen, inbrott i villa. Brottstid 6/6 kl. 02.00-06.45. Målsäganden vaknar av att
hunden skäller men kan inte se/höra någon person, hör enbart en fläkt surra från
källaren. På morgon upptäcker byggfirman som utför ombyggnation av villan att det
var inbrott i villan. Okänd gärningsman har brutit upp en provisorisk källardörr. Inga
vittnesiakttagelser finns. Gärningsman tillgripit diverse verktyg och målsägandens
cykel.
Yrkesvägen, inbrott i lägenhet. Brottstid 16/6 kl. 03.20-03.30. Målsägandena vaknar
av knakande ljud från trappan, lägenheten utgörs av tre plan. Målsäganden frågar
”vem där” varpå målsäganden hör en person springa ner för trappan. Ytterdörren var
fortfarande låst men målsäganden ser att köksfönstret som stått öppet i
vädringsläge/liten springa med haspen på stod vidöppet. Målsäganden kan uppge
något signalement.
Sandsborgsvägen, inbrott i villa. Brottstid 22/6 kl. 18.30–18.45. Villa utrustat med
larm och övervakningskamera. Larm utlöst. Vittne/granne ser en kvinna lämna huset
genom ett fönster. Polis anländer till platsen, eftersök med polishund utförs, negativt
resultat. En kvinna finns misstänkt i ärendet.
Gamla Dalarövägen, inbrott i villa. Brottstid 22/6 kl. 20.00–20.10. Polis kallas till
platsen med anledning av pågående inbrott efter larm inkommit till larmbolag gällande
inbrott. Via kameror kan larmbolaget se en gärningskvinna inne i villan.
Gärningskvinnan grips av polis. Kvinnan som grips har samband med inbrottet på
Sandsborgsvägen.
Hammarbyhöjden
Wahlbergsgatan, försökt till ingrott i lägenhet. Brottstid 5/6 kl. 15.00–20.00. Okänd
gärningsman har försökt bryta upp lägenhetsdörren med ett kofotsliknande verktyg.
Herrängen
Vildrosstigen, inbrott i villa. Brottstid 21/6 kl. 15.00 till 25/6 kl. 15.30. Okänd
gärningsman har brutit upp ett fönster till villan. Inga vittnesiakttagelser finns.
Tornfalksvägen, försök till inbrott i villa. Brottstid 28/6 kl. 18.00 till 30/6 kl. 14.45.
Okänd gärningsman har försökt bryta upp balkongdörren utan att lyckats. Inga
vittnesiakttagelser finns.
Johanneshov
Blåsutvägen, inbrott i lägenhet. Brottstid 1/6 till 18/6. Okänd gärningsman har på okänt
sätt tagit sig in i målsägandens lägenhet medan målsäganden varit bortrest.
Arkadvägen, inbrott i lägenhet. Brottstid 17/6 kl. 16.00 till 18/6 kl.07.00. Stöld från
bygge. Fastigheten genomgår en totalrenovering och okänd gärningsman har tagit sig
in och tillgripit diverse byggmateriel och verktyg.
Skarpnäck
Pilvingegatan, inbrott i lägenhet, markplan. Brottstid 8/6 kl. 19.00 till 9/6 kl. 01.30.
Okänd gärningsman har brutit upp ytterdörren till lägenheten. Gärningsmannen har
lyckat bryta upp både överlås och underlås.

Pilotgatan, inbrott i lägenhet, marknivå. Brottstid 20/6 kl. 20.30 till 21/6 kl. 08.30.
Grannar upptäcker att fönsterruta till lägenheten är krossad. Inga vittnesiakttagelser
finns.
Pilvingegatan, inbrott i lägenhet. Brottstid 21/6 kl. 04.15-04.30. Målsäganden vaknar
av att en okänd person står i målsägandens sovrum. Personen lämnar lägenheten då
målsäganden frågar vad mannen gör där. Målsäganden följer efter mannen varpå denne
sprutar någon form av självförsvarsspray mot målsäganden. Mannen försvinner sedan i
okänd riktning. Målsäganden beskriver mannen som ca 25-30 år, ca 165 cm lång,
mörkhyad.
Stureby
Bjulevägen, inbrott lägenhet, högst upp. Brottstid 21/6 kl. 11.15–11.40. Målsäganden
möter 3-4 stycken okända män i trapphuset på väg upp till lägenheten. Då
målsäganden kommer upp till sin lägenhet upptäcker målsäganden att dörren är
uppbruten. Målsäganden sätter detta i samband med männen som var på väg ner.
Målsäganden uppger ett vagt signalement, en var ca 200 cm lång och smal, samtliga
var välklädda.
Ställdalsvägen, inbrott i villa. Brottstid 4/6 kl. 10.50–11.13. Målsäganden kommer
hem och upptäcker att ett fönster på marknivå är krossat. Målsäganden låser upp
ytterdörren och ropar in i huset. Gärningsmannen som befinner sig på övervåningen
kastar en kruka mot målsäganden som då backar ut från huset och ringer 112.
Målsäganden uppmanas att hålla koll på baksidan. Polis anländer till platsen efter ca 5
minuter. Dessvärre har gärningsmannen hunnit lämna platsen. Inget signalement
uppgivet i polisanmälan.
Södra Hammarbyhamnen
Henriksdalsallén, inbrott i lägenhet. Brottstid 14/6 kl. 12.00–16.00. Målsägandena berättar att
de har städhjälp och då städhjälpen lämnade lägenheten klockan 12 lades nycklarna i
postfacket på nedre plan i trapphuset. Målsägandena tror att gärningsmannen fiskat upp
nycklarna från postfacket och sedan lagt tillbaka den. Inga brytmärken finns på målsägandens
ytterdörr. Dörren var stäng men inte låst då målsäganden kom hem. Inga vittnesiakttagelser
finns.

Örby Slott
Vibyholmsvägen, försök till inbrott i lägenhet. Brottstid 14/6 till 28/6. Okänd
gärningsman har försökt borra upp balkongdörren. Inga vittnesiakttagleser finns.
Vibyholmsvägen, inbrott i lägenhet. Brottstid 25/6 kl. 06.30-17.45. Okänd
gärningsman har på okänt sätt tagit sig in i lägenheten, inga brytskador finns på
ytterdörr. Inga vittnesiakttagelser finns.

