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Ring Peter Wård 08-40 143 67 för mer info. 
 
1. Bällstavägen, 27/1, skadegörelse, Skadegörelse genom att okänd gärningsman, krossat en 
ruta till   Brf Hasselgårdens föreningslokal i Vallentuna och sedan lämnat adressen. 
 
2. Coop, 26/1, stöld av plånbok, MÄ var på Konsum i lördags och hon hade sin plånbok i sin 
kasse som    hon bar på armen. Upptäcker vid kassan att plånboken är borta. 
 
3. Norrgården, 27/1, inbrott i firmabil, Under söndagen hade någon krossat den högra 
sidorutan.Inne i bilen hade gärningsmannen stulit en FM-sändare till en Ipod och en 
ficklampa. 
 
4. Vasavägen, 23-26/1, klotter, Okänd/-a gärningsmän har klottrat på målsägandens 
betongmur, staket vid    vändplan samt slu-skyltar. Vidare hade det klottrats på en lyktstolpe 
och ett elskåp. Okänt i skrivandestund vem som är målsägande till lyktstolpe samt elskåp. 
 
5. 25-28/1, V-a Gymnasium, Anmälaren ringde och ville anmäla stöld genom inbrott. 2st 
datorer har tillgripits. 2st stastionära datorer av fabrikatet Dell     tillgreps.                                                                                
Gärningsmannen/-männen hade brutit upp en dörr och kopplat från larmet till lokalen 
 
6. Bylevägen, 28/1, Den misstänkte har gjort sig skyldig till stöld, genom att ha tillgripit 4   
däck ur en öppen carport på Bylevägen. 
 
7. 28/1, Sörgårdens Livs, snattare. 
 
8. Sommarvägen 27/1, Inbrott i förråd samt klotter.         
 
9. Allévägen 28-29/1, stöld av främre reg skylt till pb FGW975. 
 
10. 29/1, ICA, stöld av plånbok under tiden MÄ handlade. 
 
11. K29120-08, Markim, 29-30/1, stöld av diesel, ca 80l ur en skogsmaskin. 
Samt 300l ur en annan maskin. 
 
12. 19-28/1, klotter Gustav Vasaskolan. 
 
13. 29/1, Brottby, inbrott i bil, GPS och korvpaket tillgripet. 
 
14. 29/1, Lovisedalsskolan, försök till inbrott. 
 
15. 29/1, V-a Bibliotek, klotter, nerklottrad toalett  - golv, väggar  och tak - i Vallentuna 
Bibliotek. 
 
16. 31/1, Karbyskolan, MÄ anmäler att han har blivit bestulen på sina värdesaker och sin bil. 
MÄ hade träning i Karbyskolans gymnastiksal. Han hade hängt sina kläder med kort, pengar, 
nycklar och mobiltelefon i omklädningsrummet.                                                                                                                        
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När MÄkom ut till omklädningsrummet upptäckte han att hans fickor var  länsade och ute på 
parkeringen märkte han att även bilen var borta, CGR752, SEAT IBIZA 1,8 SXE, röd. 
 
17. ICA, ½, stöld av väska från en korg i rullator under tiden MÄ och hennes syster handlade. 
 
18. Ormstaskolan, 29/1, Brand av 2 par skor och en burk hårspray.   
 
19. Brott mot narkotikastrafflagen, V-a C. 2/2. 
 
20. Sommarvägen 2/2, skadegörelse bil, Någon okänd person har skurit sönder båda 
bakdäcken på bilen.   
 
21. Karlavägen 3/2, skadegörelse bil, Mikael stod stilla med bilen på en gård när han hörde en 
smäll på bakrutan   så att hela bakrutan krossades.                                                                                                                                                                  
 
Vallentuna 08-02-04 
Monica Alkblad                           


