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Dygnsrapport Stockholm
Onsdagen den 21 februari 01:17 CITY MISSHANDEL,
Hornsgatan/Långholmsgatan. En taxichaufför har blivit misshandlad av en
kund. Innan polisen kommer till platsen avviker gärningsmannen. 02:42 CITY
NARKOTIKABROTT, Birger Jarlsgatan. En man medtagen för kroppsbesiktning,
då han misstänkts för att vara påverkad av narkotika. Polisen anträffar också
narkotika på mannen, vilket beslagtas. Händelsen utspelar sig på en
restaurang i city. 02:55 SÖDERORT RATTFYLLERI, Resare-Bengts Plan i
Hammarbyhöjden. En bilist stoppas och kontrolleras för misstänkt rattfylleri.
Mannen medtagen för kroppsbesiktning. 03:06 ROSLAGEN
ARBETSPLATSOLYCKA, Tulkavägen i Hallstavik. En kvinna har krossat båda
händerna under sitt arbetspass vid ett pappersbruk i Hallstavik. Kvinnan förd
med ambulans till sjukhus. 03:27 CITY NARKOTIKABROTT, Birger Jarlsgatan.
En man medtagen för kroppsbesiktning till polisstationen. Mannen är
misstänkt för narkotikabrott. 03:58 CITY STÖLD/INBROTT, Svarvargatan.
Anmälaren arbetade inne i lokalena när någon försökte göra inbrott, genom
att grossa en ruta med en bultsax. Gärningsmannen avviker till fots när han
upptäcker anmälaren. Gärningsmannen kvarlämnar bultsaxen och en bil på
brottsplatsen. 06:08 SÖDERTÄLJE BRAND, Laggarstorp. En bil står i ljusanlåga
i Laggarstorp. Polisen misstänker kabelbrand. Polisen hinner släcka branden
innan brandkåren anländer till platsen. Ej några personskador. 07:59 CITY
EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE, Grev Magnigatan. Ett antal människor hindrar
personalen på ett hunddagis från att gå in på sin arbetsplats. En av
deltagarna puttar även en person som är påväg in till hunddagiset för att
lämna sin hund. Den person som puttar hundägaren är identisk med den
person som gjorde sig skyldig till misshandel av ägarinnan till hunddagiset i
måndags den 19 februari. Gärningsmannen medtages för förhör. De övriga
blir anvisade av polisen att förflytta sig 20 meter längre ned på gatan.
Polismännen rapporterar sex personer för ohörsamhet mot ordningsmakten
samt för brottet, egenmäktigt förfarande. 08:00 NACKA TRAFIKOLYCKA,
Vårgärdsvägen. Två bilar har krockat. En av bilarna ligger på sidan i
korsningen vid Sjövägen. Inga personskador. 09:35 ROSLAGEN BRAND,
Gymnasievägen. Brand i teaterlokal på en skola i Vallentuna. Branden släckt
och under kontroll meddelar räddningstjänsten. 09:45 ROSLAGEN
ARBETSPLATSOLYCKA, Sikvägen. Vid ett industriområde i Norrtälje har en

man fallit ned från ca tre meters höjd. Mannen förd med ambulanshelikopter
till sjukhus. 11:30 SÖDERORT VÄPNAT RÅN, Ralångsvägen. Tre gärningsmän
har rånat en video butik genom att hota med kniv och ett pistolliknande
föremål. Gärningsmännen har också slagit sönder en del av inredningen i
butiken och tvingat målsäganden att öppna ett kassaskåp. Förundersökning
inledd på grovt rån

