
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 11- 08 
Ring Daniel Lundgren 08-40 143 71 för mer info. 
 
1. 10/3, Stat-Oil, Karlbergsvägen, skadegörelse, ruta sönderslagen. 
 
2. 7-8/3, Östergården, tillgrepp av cykel, Crescent, rosa, dam. 
 
3. 10/3, Bergvägen, brand i billa. 
 
4. 7/3, Hälsingevägen, MÄ berättar att någon okänd person har gått in i deras hus och       
tillgripit en bärbar dator samt en ryggsäck.                                                                                                      
Ytterdörren har stått olåst och någon har gått in utan att bli upptäckt. 
 
5. 10/3, Cederdalsväg, stöld av plånbok ur olåst lastbil. 
 
6. 7-10/3, Hammarbackskolan, skadegörelse, glaskross. 
 
7. 11/3, Teknikvägen, misst narkotikabrott. 
 
8. 11/3, Banvägen, tillgrepp av cykel, MTB; Nevada, grön. 
 
9. 13/3, Brottby, stöld av reg skylt till pb MMK297. 
 
10. Brottby, 13/3, inbrott i villa, Okänd gärningsman har olovligen berett sig tillträde till 
målsägandens hem genom att lyfta bort ett fönster som var cirka 2x1 meter på markplan. 
Gods tillgripet. 
 
11. Rån, misst ringa narkotikabrott, V-a C, 1 pers gripen. 
 
12. 14/3, Hjälmstaskolan, stöld av mobiltelefon ur ett olåst omklädningsrum. 
 
13. 14/3, Ekebyskolan, stöld av mobiltelefon ur ett låst omklädningsrum. 
 
14. 14/3, Ekebyskolan, stöld av nycklar o mobiltelefon ur ett låst omklädningsrum. 
 
15. 14/3, Ekebyskolan, terminskort/busskort från låst omklädningsrum. 
 
16. 14/3, Ekebyskolan, stöld av ryggsäck innehållande kläder ur omklädningsrum. 
 
17. 14/3, Körlinge, inbrott i villa, Gärningsmännen har brutit upp en altandörr in till 
vardagsrummet.Vardagsrummet ligger en våning ovan mark, varför gärningsmännen 
begagnat     sig av målsägarens byggnadsställning vid huset för att ta sig in. Huset är   nyligen 
uppfört och är delvis under konstruktion, främst i källarplanet.                                                                           
Gärningsmännen har sökt igenom rummen på övervåningen och tillgripit en 42"  plattv, en 
dator, en mobiltelöefon, en bilstereo en tvättsäck samt ett täcke. 
 
18. 13-14/3, Ekebyskolan, stöld av ryggsäck med innehåll ur ryggsäck. 
 



19. 14-15/3, Banvägen, stöld av cykel, Viking, Dam, vinröd. 
 
20. 15-16/3, företag, Okvistavägen, inbrott, stöld av dator, Någon hade slagit in rutan och 
troligen sträckt sig in och tagit datorn som  │stod på skrivbordet. Det fanns även bryt- och 
bändmäkren på fönstret som     │sitter på framsidan av industrilokalen. Området är inte 
inhägnat.    
 
21. 16/3, Brottby, terminskort, kamera o mobil stulen ur handväska under tiden MÄ var på en 
privat fest. 
 
22. 14/3, Ekebyskolan, stöld av skärp från omklädningsrum. 
 
23. 16/3, Östergården, inbrott i bil, gods tillgripet. 
 
24. 13/3, Hammarbackskolan, stöld av div gods ur väska som låg i låst omklädningsrum.     │ 
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