
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 18- 08 
Ring insp Tuwe Ogdal  för mer info på 08-40 143 66. 
 
1. 27-28/4, Roslagsstoppet, försök till stöld ur bil, ruta krossad, ej tillgrepp. 
 
2. -28/4, Roslagsstoppet, försök till stöld ur bil, ruta krossad. 
 
3. 28/4, Odlingsvägen, skadegörelse, bilbrand, okänd anledning. 
 
4. 27-28/4, Söderhall, Okänd gärningsman har gjort inbrott i bil genom att krossa höger 
främre   sidoruta. Troligen har inget stulits. 
 
5. 25-28/4, byggarbetsplats Lingsbergsvägen, stöld av bl a 250m gummikabel. 
 
6. 28/4, förskola Lovisedalsvägen, skadegörelse, glaskross. 
 
7. 25-28/4, Hammarbacksskolan, klotter. 
 
8. 28/4, Vårvägen, Anträffad stulen bil, falskskyltad. 
 
9. 28/4, Bällstabergsskolan, stöld av båda reg skyltarna till CBA614. 
 
10. 28/4, Lidl, stöld av cykel, Crescent, Dirt, Svart. 
 
11. 1-29/4, Höjdvägen, stöld av sommardäck. 
 
12. 29/4, Gym o Sim:s parkering, skadegörelse bil, Okänd har repat vänster bakskärm och 
vänster bakdörr. 
 
13. -29/4, Karbyskolan, skadegörelse, Okänd gärningsman har kastat sten genom 2 
fönsterrutor. 
 
14. 30/4, Bällstabergsskolan, stöld av ryggsäck med innehåll. 
 
15. 28/4, Karlbergsskolan, stöld av mobiltelefon ur ryggsäck. 
 
16. 29-30/4, Hammarbacksskolan, klotter. 
 
17. 29/4, Hammarbacksskolan, skadegörelse genom brand i en papperskorg. 
 
18. 30/4, Ekebyskolan, klotter. 
 
19. 30/4-1/5, Lovisedalsvägen, skadegörelse bil, På bilens förarsida på dörren, finns det tre 
grupper av repor, djupa med lack och plåtskador. 
 
20. 1/5, Ica, greps 1 snattare. 
 
21. 30/4-1/5, Brottby, skadegörelse bil, spräckt vindruta. 



 
22. 30/4, Gillinge, P.g.a. ett elfel i målsägarens stall, har ett lysrör fattat eld.    Trävirket i 
takbjälke samt i golv har fattat eld. 
 
23. 2/5, Stat-Oil, bensinsmitning 35 l. 
 
24. 1-2/5, Engelbrektsvägen, stöld av aluminiumställning. 
 
25. 3/5, Kavallerivägen, bilbrand, mer info ring pa Daniel Lundgren 08-40 143 71. 
 
26. 2-3/5, Sunnerstavägen,  En anmälare hade på morgonen sett en bil på Bromsebyvägen     
som körde ner en brevlåda. Sedan hade han sett bilen stå nere vid en           badplats. På plats 
anträffades pb med tydliga stöldtecken. Den hade kört in i knuten på ett båthus vid den lilla 
badplatsen.                                                                                                          Vid kontakt med 
ägaren visade det sig att bilen var tillgripen. 
 
27. 4/5, Tuna Torg, Misshandel. 
 
28. 3-4/5, Gävsjövägen, stöld av tvättgryta i järn från tomten. 
 
29., 3/5, Brottby, Anmälaren uppgav att de först inte kunde starta bilen. Efter ett tag  lyckades 
hon starta bilen men uppmärksammade att det droppade lite bensin.  Hon fortsatte dock färden 
sakta.Efter ett kort tag smällde det till under motorhuven och eldslågor slog upp. Hon och 
pasageraren hoppade genast ur    bilen och ringde 112.                                                                                                                               
Bilen var övertänd när Räddningstjänsten anlände. 
 
30. Dubbelmord. 
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