
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun v4-08 
Ring Peter Wård 08-40 143 67 för mer info. 
 
1. Tallåsvägen 20-21, tillgrepp av terrängskoter, ACW054, BRP OUTLANDER 800, 
GRÖN,Fyrhjulingen stod inne i en pickupen som var olåst. 
 
2. V-a Gymnasium, 18/1, stöld ur förvaringsskåp. 
 
3. 21/1, stöld av plånbok ur handväska under tiden MÄ var i V-a C. 
 
4. Engelbrektsvägen 18-19/1,skadegörelse bil, Okänd gm har slagit sönder höger sidospegel. 
 
5. Sunnerstavägen Brottby, 21/1, Grov stöld genom att okänd/okända gärningsmän brutit sig 
in i bostad genom  att krossa en glasruta och därefter tillgripit okänt gods. 
 
6. Sörgården 12-13/1, inbrott i bil, Någon har brutit sig in i personbilen då den stod på 
parkeringen. Liten plåtskada vänster framdörr. Även skada registreringsskylt. Elektroniken i 
bilen fungerar ej efter    inbrottet. 
 
7. Mörbygården 21/1, skadegörelse bil, bakdäcken sönderskurna. 
 
8. klotter Bällstabergsskolan, 20-21/1. 
 
9. Zetterlundsväg 22/1 under dagen, inbrott i villa, Gärningsmannen(männen) tog sig in i 
huset genom att bryta upp en altandörr. Därefter har man tagit sig genom hela huset och letat i 
garderober och skåp Medan man gick igenom huset har man släckt lampor eller dragit ut           
lampsladdar om de satt i timer-uttag och på så sätt mörklagt. Bl a guldsmycken tillgripna. 
 
10. 22-23/1, Vargmötesvägen, stöld av båtmotor från inhängnat område till ett företag, 
upptäckte på onsdagen att båtmotorn var stulen från motorbåten.  Bultarna till motorn var 
avkapade samt motorlåset med okänd maskin, Honda, 50hk, silver. 
 
11. 18-21/1, Hammarbackskolan, skadegörelse, 1 ruta sönderslagen. 
 
12. Kullabergsvägen, 23-24/1, inbrott i bil, Då Anm kom till bilen upptäcktes att lastluckans 
hänglås och inbyggda lås  brutits sönder. Hänglåset saknades helt.                                                                                                                
Man hade stulit några snickerimaskiner. 
 
13. Ica Tuna Torg, 24/1, stöld av plånbok ur ryggsäck. 
 
14. Tuna Torg, stöld av damcykel, Svalan, grå. 
 
15. Ledinge trf pl, 22-25/1, stöld av reg skylt från bil, ROG867. 
 
16. Östergården, 26/1, stöld av handväska, MÄ var på en privat fest och under tiden hon 
dansade försvann hennes handväska. 
 



17. Östergården 27/1, skadegörelse, Målsägaren vaknade av ett krossljud från nedervåningen. 
När målsägaren kom ner upptäckte han att en person stod utanför köksfönstret och hade slagit  
sönder köksfönsret.  
 
18. Söderhall 27/1, skadegörelse, MÄ fru parkerade bilen på pendlarparkeringen i Söderhall i 
går vid 12.00-tiden. När hon kom tillbaka i dag vid 11.00-tiden upptäckte hon att  bilen blivit 
vält och låg på vänster sida. 
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