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PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare
Extra åklagare Maria Östling 
Västerorts åklagarkammare i Stockholm

Målsägande
Tulpanens Hus AB 
Åkeshovs gårdsväg 1 
168 38 Bromma

Företrädd av åklagaren 

Tilltalad
Lukas Carl Fredrik Wallander, 920729-2898 
Gulddragargränd 21 
162 58 Vällingby

Offentlig försvarare:
Advokat Johan Åkermark 
Försvarsadvokaterna Stockholm HB 
Box 12107 
102 23 Stockholm

DOMSLUT

BEGÅNGNA BROTT LAGRUM
Skadegörelse 12 kap 1 § brottsbalken

PÅFÖLJD M. M.
Dagsböter 70 å 50 kr

B°stadress
B°x 1356 
^ 2 6  Solna

Besöksadress Telefon Telefax
Sundbybergsvägen 5 08-561 658 00 08-83 50 66

E-post: solna.tingsratt@dom.se

Telefax Expeditionstid
måndag - fredag
08:30- 16:00

mailto:solna.tingsratt@dom.se
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SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.

ANNAN SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
* I * I beslag tagna färgpenna, sprayburkar, spraymunstycken och gummihandske

förklaras förverkat. Beslagen skall bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; 
beslagsliggare 2008-0201-BG7158 p 1-4).

I
•  I *

BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M.
1. Lukas Wallander skall utge skadestånd till Tulpanens Hus AB, 556709-7042, 

med 3 500 kr.
2. Johan Åkermark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 775 kr. Av 

beloppet avser 2 220 kr arbete och 555 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1.

Tulpanens Hus AB har yrkat skadestånd med 3 500 kr.

Lukas Wallander har erkänt skadegörelse och medgett skadestånds yrkandet. Han 

har inte haft någon erinran mot det särskilda yrkandet om förverkande.

DOMSKÄL

Av utredningen i målet har följande framkommit. Den 16 mars 2008 iakttog två 

väktare tre pojkar vid Åkeshovs tunnelbanestation i Bromma. Väktarna såg hur två 

av pojkarna målade med sprayfärg på en fastighet tillhörig Tulpanens Hus AB, 

medan den tredje höll utkik. Pojkarna målade bokstäverna ”WAH” på ett område 

som var ca 2x3 meter stort. En av de två pojkar som målade på väggen 

identifierades senare som Lukas Wallander.

Lukas Wallander har hörts över åtalet och i huvudsak uppgett följande. Han blev 

kontaktad av två andra killar via sms, som frågade om han ville följa med och måla 

graffiti. När de kom till Åkeshov gick de mot Tulpanens Hus. Han och en av 

killarna gick till baksidan av huset och målade med sprayfärg på väggen. Den tredje 

killen väntade på framsidan. De valde väggen på Tulpanens Hus för att den låg 

avskilt och för att det fanns graffiti på den sedan tidigare. Han brukar inte måla 

graffiti. Sprayburkarna och pennorna tillhörde de två andra pojkarna.

Tingsrätten gör följande bedömning

Lukas Wallander har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning 

i målet varför åtalet är styrkt. Gärningen är att bedöma på sätt åklagaren gjort.

Lukas Wallander skall således dömas för skadegörelse.
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Det enskilda anspråket är medgivet och skall bifallas.

Förverkandeyrkandet är lagligen grundat och skall därför bifallas.

Lukas Wallander är inte tidigare dömd för brott. Lukas är, och var när brottet be

gicks, 15 år. Av yttrande från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning framgår att 

han inte har något särskilt vårdbehov och att han bedömts vara lämplig att utföra 

ungdomstjänst. Lukas pappa, Roger Wallander, har vid huvudförhandlingen upp gett 

att han inte anser att ungdomstjänst är en lämplig påföljd för Lukas eftersom Lukas 

mamma avled i mars 2008 och mycket sorgearbete återstår. Vid huvudförhandlin

gen har Lukas själv uppgett att han inte samtycker till att utföra ungdomstjänst. Mot 

bakgrund av vad som framkommit om Lukas personliga förhållanden och eftersom 

han inte samtycker till att utföra ungdomstjänst bör påföljden bestämmas till dags

böter. Antalet dagsböter bör med hänsyn till Lukas ungdom bestämmas till 70.

Lukas Wallander skall betala lagenlig avgift till brottofferfonden med 500 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV400)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 4 juni 2008. 

Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar



Västerorts åklagarkammare i Stockholm

Kammaråklagare Ingrid Olsson

Ansökan om stämning Sida 1 (2)
Handling 12

Åklagarmyndigheten
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2008-04-17

Solna tingsrätt

Box 1356 
171 26 SOLNA

Ansvarsyrkanden m.m. 

SKADEGÖRELSE (K 77985-08) 

Målsägande
Tulpanens Hus AB; företrädd av åklagaren.

Ärende AM-48965-08 
Handläggare 102E-13

'b  2121-D ?

TR mål: 
Handl.: OVR

1
Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Wallander, Lukas Carl Fredrik
Tilltalsnamn Yrke/titel

Person nr

19920729-2898
Medborgare i (om ej svensk)

SVERIGE
Telefon Tolkbehov

Adress

Gulddragargränd 21 162 58 VÄLLINGBY
Offentlig försvarare/ombud

Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Gärning
Wallander har den 16 mars 2008 gemensamt och i samförstånd med en kamrat 
utövat skadegörelse genom att klottra på en fastighet tillhörig Tulpanens Hus 
AB på Åkehovs gårdsväg i Bromma Stockholm. Skador för 3 500 kronor har 
uppkommit.

Lagrum
12 kap 1 § brottsbalken.

Enskilt anspråk
Förpliktande för Wallander att till målsäganden utge ersättning med 3 500 
kronor. __

Särskilt yrkande
Det yrkas att i beslag tagna färgpenna, sprayburkar, spraymunstycken och

Telefax
08-762 16 22


