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Dygnsrapport Dalarna
Måndag, Tisdag, 6 och 7 oktober.

Nedan följer ett urval av de händelser och anmälningar som inkommit till
polisen i Dalarna under tiden 6 oktober till morgonen den 7 oktober. AVESTA
Mellan 3 och 6 oktober. Rv 68. Stöld och skadegörelse. Någon har slangat
okänt antal liter diesel ur från en hjullastare. Gärningsmannen har även
orsakat skador på hjullastaren.
Mellan 3 och 6 oktober. Garmakaregatan. Skadegörelse genom klotter. Någon
har på en fastighet på adressen.
Mellan 4 och 6 oktober. Källhagsgatan. Stöld ur bil. Någon har tagit sig in i en
bil genom att bryta sönder en ruta och tillgripit bilstereon ur bilen.
6 oktober kl 11:55. Uggelbergsvägen. En bil som mellan den 1 och 2 oktober
tillgreps från Hofors anträffad.
HEDEMORA
6 oktober kl 19:25. Riksväg 70. Viltolycka. Påkört och dött rådjur. Jägare tog
hand om djuret. Inga personskador.
Mellan 6 och 7 oktober. Hedemora Bildemontering. Tillgrepp av bil. Någon
har tagits in på bildemonteringens inhägnade område och där tillgripit en röd
Volvo S70 med registreringsnummer BLL 744. Bilen saknar bakruta och har
kraftiga krockskador. Bilen är avställd.
BORLÄNGE
Mellan 3 och 6 oktober. Smedjebacksvägen. Stöld. Någon har tagit sig in på
en byggarbetsplats genom att bryta sönder en provisorisk vägg samt en dörr.
En byggdammsugare, slipmaskin och rördelar har tillgripits.

6 oktober kl 13:45. Kupolen. Försök till stöld. En man kom in i butiken MQ
och tog en tröja och gick in i en provhytt. Efter att han hängt tillbaks tröjan
såg personalen att den hade färgfläckar efter att försök gjorts att ta bort
larmet på tröjan.
6 oktober kl 17:50. Kupolen. Snatteri. En 11 årig pojke ertappad med att ha
tagit en mugg läsk vid Mc Donalds och druckit upp den utan att betala för
varan.
SÄTER
6 oktober mellan kl 07:00 och 07:15. Bergslagsgatan. Skadegörelse. Någon
har skurit ett djupt jack i slangen till en av bensinpumparna vid Statoil så att
bensin runnit ut på marken så att räddningstjänsten fick sanera marken.
7 oktober kl 00:25. Länsväg 790, Stora Skedvi - Gustafs. Viltolycka. Påkört och
dött rådjur. Jägare tog hand om djuret. Inga personskador.
FALUN
Mellan 3 och 6 oktober. Korsnäsgården. Skadegörelse genom klotter. Någon
har klottar på fasaden vid personalentrén.
Mellan 5 och 6 oktober. Främbyvägen. Försök till stöld ur bil. Någon har
brutit sig in i en bil. Inget tillgrepp har skett.
7 oktober kl 01:55. Länsväg 293, Brusala, Smedsbo. Viltolycka. Påkört och
dött rådjur. Jägare tog hand om djuret. Inga personskador.
7 oktober kl 08:10. Källviksleden. Viltolycka. Påkört rådjur. Jägare till platsen
för eftersök. Inga personskador.
6 oktober kl 10:00. Regementsområdet. Nedskräpning. Någon har skräpat ner
genom att kasta avfall/sopor i naturen vid Dalregementets övningsområde.
LUDVIKA
Mellan 5 och 6 oktober. Digervålsvägen: Stöld. Någon har tagit sig in i ett
uthus på en fritidsfastighet. Det är för närvarande oklart om något tillgripits.
6 oktober kl 03:05. Lernbo. Stöld. Inbrottslarmet utlöst till Bergslagsodlingar

och det visade sig att någon brutit sig in i lokalen. Det är för närvarande
okänt vad som tillgripits.
6 oktober kl 08:45. Grängesberg. Försök till stöld. En ägare till ett fritidshus
hörde ljud från altanen och gick dit och såg 2 st personer som stod vid
altandörren. När han frågade vad de höll på med sprang de båda från platsen.
6 oktober mellan kl 11:00 och 12:00. Biskopsvägen. Stöld. En kvinna var på
Biskopsgården för att få behandling. Hon glömde sin handväska i väntrummet
och när hon kom tillbaks hade någon tillgripit plånboken ur handväskan.
Mellan 6 och 7 oktober. Grängesberg. Stöld ur bil. Någon har tagit sig in i en
bil och tillgripit en GPS samt brutit upp tanklocket och slangat en okänd
mängd bensin ur tanken.
Mellan 6 och 7 oktober. Kopparbergsvägen, Grängesberg. Tillgrepp av släp.
Någon har tillgripit ett släp av fabrikat TGAB med registreringsnummer WUJ
251 från OKQ8.
SMEDJEBACKEN
6 oktober kl 16:30. Allégatan. Olaga hot och skadegörelse på bil. En 42 årig
man är anmäld för att ha hotat 2 st personer samt för att ha haft sönder ett
av bakljusen på en bil.
MALUNG
6 oktober kl 10:30. E 45 vid sjön Tyngen. Brott mot alkohollagen. En
hembränningsapparat anträffades övergiven på en parkeringsplats vid sjön
Tyngen. Apparaten togs i beslag.
6 oktober kl 19:15. E 45, Lönnviken. Viltolycka. Påkörd och dödad älg. 5 st
personer, 1 vuxen och 4 barn, fördes i ambulans till Mora lasarett med oklara
skador. Jägare tog hand om älgen. Begränsad framkomlighet på olycksplatsen
under räddnings och bärgningsarbetet.
MORA
Mellan 3 och 6 oktober. Bogghedsvägen. Försök till mordbrand. Brända
toalettpappersrullar anträffas i ett sönderslaget fönster på en fastighet på
adressen.
Mellan 6 och 7 oktober. Persvägen. Stöld ur bil. Någon har tagit sig in i en bil

och tillgripit bilstereon.
Mellan 6 och 7 oktober. Utmelandsvägen. Stöld. Någon har tillgripit en svart
Brio barnvagn (liggvagn) från trapphuset på adressen.
Mellan 6 och 7 oktober. Stormyrvägen. Försök till stöld ur bil. Någon har tagit
sig in i en bil genom att krossa enruta. Oklart om något tillgripits.
7 oktober mellan kl 04:30 och 04:45. Montensvägen. Stöld ur bil. Någon har
tagit sig in i en bil och tillgripit bilstereon och ett slutsteg.
ORSA
6 oktober upptäcktes att någon orsakat skadegörelse på en dörr till källaren
på Dalagatan. Dörren har "öppnats" med våld så att dörrkarmen splittrats.
ÄLVDALEN
Mellan 5 och 6 oktober. Blybergsvägen. Stöld. Någon har tillgripit ESAB
migsvets från företaget Marinträ.
LEKSAND
Mellan 5 och 6 oktober. Överboda. Stöld. Någon har brutit upp en bod och en
container. Det är för närvarande oklart om något tillgripits.
6 oktober kl 21:55. Limavägen, Noret. Trafikolycka och rattfylleri. En
singelolycka där en bil kör av vägen. Den 21 åriga kvinnliga föraren,
somenligt uppgiftvar ensam i bilen, misstänks för rattfylleri och medtas för
provtagning. Oklart med skador.
RÄTTVIK
6 oktober kl 19:45. Länsväg 296/301 Dalfors. Viltolycka. Påkörd älg. Jägare till
platsen för eftersök. Inga personskador.
Mellan 6 och 7 oktober. Fritidshemmet Tofflan. Någon har tagit sig in i
fritidshemmet genom att bryta upp entrédörren. Oklart om något tillgripits.
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