
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 08- 08 
Ring Britt-Marie  08-40 143 52 för mer info. 
 
1. Brollsta Golfklubb, 23-24/2, Försök till stöld genom inbrott  genom att okända 
gärningsmän slagit   sönder en ruta, tagit sig in i lokalen och därefter antagligen tänkt ta med  
sig ett antal Champagneflaskor. De aktuella flaskorna var placerade i ett    ställ väl synligt 
innanför fönstret. Flaskorna är dock tomma och bara till   för uppvisning.                                                                                                                                           
Då personal upptäckte inbrottet låg ett tiotal av dessa tomma flaskor        utspridda på golvet. 
Inget annat verkar ha tillgripits. 
 
2. V-a Gymnasium, 21-22/2, stöld av cykel, TREK, MTB, blå. 
 
3. Murstensvägen, 20-27/2, stöld ur garage, verktyg tillgripet. 
 
4. 27/2 Misst Narkotikabrott. 
 
5. 24-27/2, Brottby, Någon har tagit sig in i en bod och en vedbod genom att klippa upp          
hänglåsen. Man måste ha haft ett rejält verktyg eftersom det har varit       rejäla hänglås. De 
trasiga avklippta hänglåsen ligger kvar på platsen.                                                                                    
I nuläget så är det oklart om någonting saknas från förrådet. 
 
6. Rosengårdsvägen 25-26/2, Någon har öppnat bensinluckan, kastat bort tanklocket och stulit 
bensinen, ca 15l. 
 
7. V-a Ishall. 28/2, stöld av cykel, Stonebreaker,Mountainbike herr, 400 scotch brite, Silver. 
 
8. Hagavägen, 28-29/2, inbrott i bil, bilstereo o plånbok bl a tillgripet. 
 
9. Lingsbergsvägen 29/2, misst Narkotikabrott. 
 
10. Lingsbergsvägen, 29/2, misst Narkotikabrottt. 
 
11. Lingsbergsvägen 29/2, misst Narkotikabrott. 
  
12. Humlevägen 28-29/2, inbrott i bil, Bilen stod i en carportlänga i området. Rutan fram på 
förarsidan var krossad.│Backspegeln på förarsidan var trasig. Stötfångaren fram var stulen 
från bilen. Framdäcket på förarsidan var punkterat. Det låg plastdetaljer och     bultar kvar på 
platsen.                                                                                                                   
 
13. Karlavägen –1/3, stöld av reg skylt, SLY351. 
 
14. Ekebyskolan 27-28/2, klotter, vägg och sandlåda nedsprayat. 
 
15. Lövsättravägen, 1/3, grov misshandel. 
 
16. bråk. 
 
17. Brottby, 2/3, stöld av 2 däck från en swkogstomt. 
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18. Söderhall, 1-2/3, tillgrepp av pb  BGG950, FORD ESCORT 1,6I,  RÖD. 
 
19. Svampskogsvägen 1-2/3, inbrott i café, Stöld genom att okänd gärningman olovandes 
givit sig tillträde till kaféet  genom att krossa glaset till en dörr. Därefter har gärningsmannen           
tillgripit cirka tjugo paket cigaretter ur kaféet. 
 
20. Skördevägen 2/3, stöld av reg skylt till pb UJT836. 
 
21. Sörgården 1-2/3, tillgrepp av pb OXM346,SAAB 900 I, SVART. 
 
22. kl 01.05 Roslagsstoppet, inbrott i butik, CD-skivor o cigaretter tillgripet. 
 
23. misst ringa narkotikabrott. 
 
 
 
 
 
Monica Alkblad 
Närpolisen Vallentuna 
                    


