
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 20- 08 
Ring insp Tuwe Ogdal  för mer info på 08-40 143 66. 
 
1. 11-12/5, Ekebyvägen, stöld av diesel ur grävmaskin ca 250 l samt ur en fristående tank ca 2 
000 l. 
 
2. 10-12/5, Kragstalundsvägen, backspegel sönderslagen. 
 
3. 4-11/5, Lindholmsvägen, stöld av båda reg skyltarna till pb UAH018. 
 
4. 9-12/5, Hammarbacksskolan, klotter o glaskross. 
 
5. 5-11/5, Brottby, skadegörelse, 7 fönsterrutor till en kvarn har krossats. 
 
6. 11-13/5, Tellusvägen, skadegörelse, Okänd gärningsman har kastat en sten genom ett 
fönster på kommunens fastighet. Sten har gått igenom två glasrutor och sedan träffat en vägg 
och där orsakat en skada. 
 
7. 13-14/5, Hammarbacksskolan, skadegörelse och klotter, Okänd har någon gång under 
brottstiden krossat en ruta till hemkunskaps-   lokalen genom att kasta in ett brunnslock 
genom fönstret. Detta har medfört skador på såväl bänk som golv innanför fönstret. Gm har 
vidare klottrat på fönster till kapprum. 
 
8. 12-13/5, Runristarvägen, stöld av Vädurskanin från tomten (förråd med utebur). 
 
9. 14-15/5, Jämtlandet Brottby, skadegörelse bil, Kraftiga repor på båda sidor på bilen samt på 
motorhuven. 
 
10. 14-15/5, Hammarbacksskolan, klotter kapprum. 
 
11. 15-16/5, Hammarbacksskolan, klotter kapprum. 
 
12. 11-16/5, Zetterlundsväg, En granne vaktade målsägarens radhus medan hon och hennes 
särbo var på semester. Samma dag som de skulle komma hem upptäckte grannen att   
entrédörren stod olåst och att någon varit inne i radhuset. Tillgrepp av bl a smycken, platt-TV. 
 
13. -16/5, Ekebyvägen, Anmälaren uppgav att hon från sin balkong såg tre ynglingar stå vid 
två mopeder nedanför vid garagelängorna, ca 50m bort. De såg ut att mixtra med mopederna. 
Anmälaren gick då ned för att hon misstänkte att den ena mopeden kunde vara hennes sons. 
Då hon kom närmare    såg hon att det var det och när hon frågade ynglingarna vad de höll på 
med   sprang de från platsen. Sonens moped hade rullats till garaglängan, en sträcka på ca 
50m. Anm tog tillbaka mopeden hem till sig.                                                                                                 
På plats anträffades också en minimotorcross, silverfärgad.  
 
14. 17/5, ICA Tuna Torg, Grovt Rån. 
 
15. 18/5, Björkhagsvägen, skadegörelse, ruta krossad till badrummet. 
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