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Polismyndigheten i 
stockholma län 

--------------- ------------------------------------- ---------- ----------------
Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN 
Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 
AnmAlningsdatum: 2010-09-02 kl: 20.30 

Dnr :  
Dnr annan p-mynd : 

Amnälningssitt: se fritext 
upptagen av: Pa Thomas Mattiason 
Inskriven av: Insp Thomas Mattiason 
Inskriven: 2010-09-03 kl: 22.12 Handl. p-mynd: STOCKHOLMS LÄN 
Bnhet: 80NC/ H 

----- ----------------- --- ------------------ -- ---------------------------------
SAMMANDRAG 

MÅLSÄGANDB: KISST.ÄNXT: 

ÖVRIGT: 
Fritext 

VITTNE: 

BILAGOR: 

------ ------------------------------------------------------------------------
BROTTSPLATS Områdeskod: 28C0600816341451 

HOVSJÖ, HOVSJÖ, SÖDERTÄLJE 

------------------------------------------------------------------- -------- ---
BROTTSTID 

Tisdag 2008-01-01 t.o.m. Torsdag 2010-09-02 

BROTT/HÄNDBLSB 1.40 
Brottskod Ant 

Hets mot folkgrupp 1604 l 

PRITBXT 

Patrull 38-1250 med Insp Mattiason och Pa Adolfsson hade öppethållande på 
Poliskontoret i Hovsjö när~om in för att göra en polisanmälan. 

BROTT 
Hets mot folkgrupp genom att regelmässigt förfölja, ofreda, hota och 
misshandla innevånare i Hovsjö med Muslimsk bakgrund. 

iiANDELSE 
4lllberättar att Muslimer i Hovsjö blir förföljda, attackerade med 
stenar, hotade och ibland misshandlade. Detta gäller de flesta Muslimer i 
Hovsjö, men mest de som bär täckande klädsel. Det har varit på detta sätt 
sedan 2008 och tidigare ändå. Från början var det bara kvinnor med täckande 
klädsel som blev utsatta , men idag är det värre än någonsin och 
trackaserierna riktar sig mot både kvinnor, barn och män. Många vågar inte 
lämna sina bostäder e.ns för att gå ner i centrum och handla. Och man 
försöker alltid undvika att gå ut efter mörkrets inbrott. 
~erättar att detta inte enbart är ett ungdomsproblem. Problemet är hela 
den Syrianska sidan. Allt från de äldsta gubbarna och gummorna ner till de 

södertäljepolisen 
Box 
151 21 SÖDERTÄLJE 
Tfn: 114 14 
B-post : 

Besöksadress: Nyköpingsvägen 23 
Paxnr: 010-56 427 23 

Handl . enhet: Kriminalpolis 
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-------------- -------------------- -- --------- ----------------------------- ----
Anm.upptagande p -myud: STOCKHOLMS LÄN 
Bnhet: 80NC/R Myndighetskod: 0201 
AJ:lldlningsdatum : 2010 - 09- 02 kl : 20.00 
opptagen av: Pa Thomas Mattiason 
Inskriven av: Insp Thomas Mattiason 

Dur:  
Dur annan p-mynd: 

Anm.äl.ningssltt: se fri text 

Inskriven: 2010-09-02 kl : 23.26 Handl. p - mynd: STOCKHOLMS LÄN 
Bnhet : 80NC/H 

---------------------------------------------- --------------------------------
SAMMANDRAG 

ÖVRIGT: 
Fritext 

VITTNB: 

BILAGOR: 

BROTTSPLATS Områdeakod: 28C0600816341451 

ROVSJÖ CENTRUM, BJÖRNÖVÄGEN, SÖDERTÄLJE 

BROTTSTID 

Fredag 2009-08-21 kl 21.45 t.o.m. Lördag 2010-08-21 kl 22.30 

BROTT/ HÄNDBLSB 1.10 
Brottskod An t 

Försök till grov misshandel 
Misshandel 
Försök till misshandel 
Brott mot strålskyddslagen 
Förolämpning 

0375 
0355 
0355 
4013 
0501 

l 
l 
4 
l 
4 

------------- -- ---------- ------------------- ---- ------------------------------
PRITUT 

Patrul~ ·38-1250 hade öppethållande på Poliskontoret i Hovsjö när en kvinna 
kom in och ville göra en anmälan. 

BROTT 
Försök till grov misshandel genom att ha beskjutit målsägande med 
grön laser i ögat, utan att några skador uppkommit 
Misshandel genom att ha kastat sten på målsägande 
Försök till misshandel genom att kasta stenar mot samt målsäganden. 
Förolämpning genom att skrika "Jävla Muslim" och "Jävla Muhammed" till 
samtliga målsäganden. 
Brott mot strålskyddslagen genom att inneha en grön laser. 
----------- ------------------- ------------------------------ ------------------
södertäljepolisen 
Box 
151 21 SÖDERTÄLJE 
Tfn: 114 14 
B-post : 

Beaöksadreaa: Nyköpingsvågen 23 
Faxnr: 010-56 427 23 

Handl . enhet : Ungdombrott Grp 4*** 
Handl&ggare: Inspektör Maria Hårkeman 
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Polismyndigheten i 
Stockholms län 

------------------------------------------------------------------------------
Anm.upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN 
Bnhet : sou Myndighetskod: 0201 
Anmllningsdatum: 2010-05-06 kl: 15.28 
~tagen av: Pasp Henrik Sjögren 
Inskriven av: Pa Henrik Sjögren 
Inskriven: 2010-05-06 kl: 15.28 
Bnhet: 80U 

Dnr:  
Dnr annan p-mynd: 

Anmälningss&tt : Besök på polisstationen 

Bandl. p -mynd: STOCKHOLMS LÄN 

-------------------------------------------------------------- ---- ------ ------
SAMMANDRAG 

MJ:SSTiNJtT: 

ÖVRIGT: 
Fritext 

VI'rl"NB: 

BILAGOR: 

------------------------------------------------------------------------------
BROTTSPLATS Områdeskod : 28C0600816341451 

HOVSJÖ, HOVSJÖ, SÖDERTÄLJE 

BROTTSTID 

Söndag 2006-01-01 t.o.m. Torsdag 2010-05-06 

BROTT/ KiNDBLSB 

Ofredande 

PRITBXT 

1 .40 
Brottakod Allt 

0408 l 

Målsåganden inkommer till södertälje polisstation och vill anmäla att hon 
har blivit trakasserad av okända personer under en lång tid i Hovsjö. 

HÄNDELSE 
Trakasserierna började enligt målsåganden första dagen når hon och hennes 
man flyttade till Hovsjö. Trakasserierna beror enligt målsåganden på att hon 
år muslim och bär sjal. 
Målsåganden berättar att folk brukar kas ta sten efter henne, kalla henne för 
fula ord, putta på henne och att de försöker ta sig in i deras lägenhet. 
Målsåganden är mycket rädd och har nu varit i kontakt m.ed Telje Bostäder 
för att få en ny lägenhet. Enligt målsåganden måste hon uppråtta en 
polisanmälan för att bostadsbolagen skall kunna hjälpa henne med 
bostadsfrågan. 
Målsåganden kan inte peka ut någon eller några som misstänkta för 
trakasserierna utan påtalar att det är olika personer från området kring 
Hovsjö. 
------------- ------------------------- ----------------------------------------
södertäljepolisen 
Box 
151 21 SÖDERTÄLJE 
Tfn: 114 14 
B-post : 

Besöksadress: NyköpingevAgen 23 
Paxnr: 010- 56 427 23 

Bandl . enhet: Samordningsgrupp 
Bandliggare: Inspektör Eva Tördahl 
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------------------- ---- ----------------------------------------------- --------
Samtliga brott är att betrakta som hatbrott då samtliga målsäganden är 
Muslimer och att detta är orsaken till att de blivit utsatta för dessa brott. 

HÄNDELSE 
Målsägande ... inkommer till Poliskontoret i Hovs j ö tillsamman~ 
annan kvinna som tidigare varit inne och gjort en liknande anmälan~ 
berättar att hon tillsammans med tre andra kvinnor skulle gå från 
Gröndalssidan i Hovsjö och upp mot Granösidan. När de passer ade bakom 
fotbollsplanen i riktning mot Björnövägen ser de hur ett antal ungdomar 
sitter vid en busskur på Björnövägen . Någon av killarna i skjuter iväg en 
grön laserstråle mot kvinnorna och strålen träffar - i ena ögat. Dock 
tittar hon jenast bort och undviker förmodligen på g rund av detta skador i 
ögat. 
När de kommer ut på BjörnövAgen kommer killarna mot dem och börjar förolämpa 
kvinnorna genom att skrika -Jävla Muslim och -Jävla Muhammed åt dem . Detta 
på grund av att de samtliga är Muslimska kvinnor och bår täckande klädsel i 
form av långa kjolar och sjalar. 
Kvinnorna ökar farten för att komma där ifrån, men !!!\i d' r ungdomarna att 
kasta stenar mot dem. De är ganska stora stenar och visar med 
fingrarna att de år ca 6-7 cm i diameter . En av kvinnorna, träffas av 
en sten på foten. 
Kvinnorna sprang upp mot Granövägen och in den port de skulle till och fick 
där skydd mot ungdomarna. Väl uppe i lägenheten kunde de från balkongen se 
hur killarna gick och letade efter dem. 

Samtliga målsäganden var så p ass rädda efter händelse.n att de inte vågade gå 
där ifrån förrän klockan var över 01.00 på natten . 

............... berättar att detta inte är en ovanlig händelse . Dessa 
~ och förföljer konsekvent Muslimerna i Hovsjö. De flesta 
Muslimer känner sig hotade och rädda och vågar inte l ämna sina bostäder 
efter mörkre ts inbrott. En del vågar inte ens gå ner i Hovsjö centrum för 
att handla av rädsla för att bli ofredade eller antastade på något sått. 
Många väljer att flytta från Hovsjö på grund av detta. Det är inte bara 
dessa ungdomar som är på detta sätt . Det gäller de flesta både vuxna och 
unga Syrianer i Hovsjö. 

ÖVRIGT 
Samtliga gärningsmän är utpekade av båda målsägandena de 
övriga två målsägandena är ej vidtalande . 
Förutom de utpekade gärningsmännen finn.s ytterligare en som vi i dagsläget 
int e har identitiet på, dock ett fotografi. Poliskontoret i Hovsjö arbetar 
dock på att få fram namn på denne inom kort. 

------------------------------------- ---- -------------- ------------------- -- --

------- ------------------------- ----------------------------------------------
------ ---------------------------------- ---- --------------- -------------------
södertäljepolisen 
Box 
151 21 sÖDERTÄLJE 
Tfn: 114 14 
B-post: 

Besöksadress: Nyköpingsvägen 23 
Faxnr : 010-56 427 23 

Handl . enhet : ungdombro t t Grp 4 * * * 
Handl&ggare: Inspektör Maria Härkeman 
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------------------------------------------------------------------------------
yngsta dagisbarnen. Det är så många som tycker illa om Muslimerna att det 
inte går att peka ut och anklaga någon enskild. Dock vill hon påpeka att det 
inte är alla Syrianer som beter sig på detta sätt. 

------------------------------------------------------------------------------
K 

------------------------------------------------------------------------------

DIRBXT SLOTRBDOVISAT 
Datum: 2010-09-04 Beslut av: Inspektör Peter Lindberg 
FU inleds ej - Brottet går uppenbart ej att utreda 
Alla syrianer i Hovsjö. Ingen speciell misstänkt finns 

södertäljepolisen 
Box 
151 21 SÖDERTÄLJE 
Tfn: 114 14 
B-post: 

Besöksadress: Nyköpingsvägen 23 
Paxnr: 010-56 427 23 

Handl. enhet: Kriminalpolis 




