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Polismyndigheten i 
stockholme län 

---------------- --------------------------------------------------------------
Anm. upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN 
Bnhet : 800/3 Myndighetskod: 0201 
Anm&lni.ngsdatum: 2013-12-13 k l : 00.49 
Oppta gen av: PA Hannes Sundell 
Inskriven av: PA Hannes Sundell 
Inskriven: 2013-12-13 kl : 00.49 
Bnhet : 80U/3 

Dnr :  
Dnr annan p-mynd: 

Anm&lningaaitt: Polisman i tjänst 

B'andl . p - mynd: STOCKHOLMS LÄN 

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

MÅLsi GAND B: 

 

VITTNB : 

UTPBltAD JORr.DISlt PBRSON: 

BILAGOR: 
PM 

BROTT/ B'ÅNDBLSB 

skadegör else 
IÖDERTÄLJE 

Torsdag 2013
1
-12111'2 kl 22.30 

  

PRI:TBXT 

INLEDNING 

MISST.ÄNltT : 

ÖVRIGT : 
Fritext 

1.20 
Brottakod 

1203 
Länkod: 01 

Omrkod: 28C0600816341451 

Mål.s&gande fysisk 
Mål.aigande j uridisk 

Patrull 38-9230 med Pa Hammarbäck samt Pa Sundell blir av LKC beordrade till 
med anledning av anmälan om skadegörelse. 

BROTT 

SKADEGÖRELSE, genom att okänd gärningsman kastat in två stenar genom 
målsågarens föster så att fönstret k.rossats. 

HÄNDELSE 

Målsågaren~eråttar att hon låg och sov framför tv i vardagsrummet när 
hon vaknar av att någon kastar in ste.nar genom hennes fönster. Måläsgaren 
~berättar att hon var nåra att träffas av en av stenarna. 

------------------------------------------------------------------------------
södertäljepolisen 
Box 
151 21 SÖDERTÅLJE 
Tfn : 114 14 
B-pos t: 

Beaakaadrea a : Nyköpingsvågen 23 
Paxnr: 010-56 427 23 

Bandl . enhet : Samordningsgrupp 
Handli ggare : Krinsp Thomas S jösten 
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Målsigaren ~ berättar att hon inte såg någon i samband med att detta 
inträffade. 

Målsigaren berättar att hon inte Ar ovän med någon men att ungdommar i 
området frågat "vad gör du här i ett kristet område?". 

SKADOR 

Det vänstra fönstret, innifrån sett, i vardagsrummet krossat . Glaset sitter 
kvar i större delen av fönstret . Glas i stora delar av vardagsrummet. 

ÖVRIGT 

För tredj e gången på kort tid, se  samt  som 
målsägaren får sten.ar kastade genom fönstren i vardagsrummet. Målsägaren~ 
år mycket rädd av det som har inträffat och säger att hon inte vågar bo 
kvar. Målsägaren~berättar även att någon dagligen håller vatten på 
hennes lägenhetsdörr. 

Vid förhör med målsigaren behövs somalisk tolk. 

Kön : K 

MÅLsAGANDE JUlUDISJt PKRSON 

 
  SÖDERTÄLJE, SVERIGE 

Utl. jur . per•on : N 
Säte : sÖDERTÄLJE, STOCKHOLMS LÄN 
Telefon :  
Orgur/ pnr:  
Vatnummer : 
B-po•t: 
Pör•ikringabolag: 
Utlåndak postadr: 
Arbet••tälle: 
övriga anteckningar: 

sekrete•• Pt1: N 

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

---- --------------------------------------- -----------------------------------
södertälj epolisen 
Box 
151 21 SÖDERTÄLJE 
Tfn: 114 14 
B-po•t : 

Be8ökaadre••: Nyköpingavigen 23 
Paxnr: 010-56 427 23 

Bandl. enhet: Samordningsgrupp 
Bandliggare: Krinsp Thomas Sjösten 




