
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 21- 08 
Ring insp Tuwe Ogdal  för mer info på 08-40 143 66. 
 
1. 16/5, Bällstabergs Torg, Någon eller några har under angiven tid stulit Volkswagen-märket 
fram på   grillen från målsägandens bil genom att bryta bort det.  
 
2. 19-20/5, Takpannevägen, tillgrepp av pb PNR958,VOLVO 945-836 GL.        MBLÅ. 
 
3. 19-20/5, Murkelvägen, stöld av trädgårdsmöbler. 
 
4. 20/5, Hammarbacksskolan, skadegörelse, anmäler att någon har brutit sönder en parabol på 
skolans tak. 
 
5. 21/5, Lindholmsvägen, stöld av båda reg skyltarna till pb  PXB901.│ 
 
6. 20-21/5, Rocksta Säteri, stöld av 150 l diesel från skogsmaskin. 
 
7. Broby, 20-21/5, stöld av reg skylt till pb XGJ018. 
 
8. 20-21/5, Hammarbacksskolan, klotter.                                            
 
9. 22/5, Teknikvägen, Tre gärningsmän har gjort sig skyldiga till försök till tillgrepp av   
fortskaffningsmedel genom att ha brutit sönder styrlåset samt skadat   tändningslåset på 
målsägandens moped. 
 
10. K148174-08, 22/5, Kantarellens förskola, Grov mordbrand, kontakta insp Kennet 
Eriksson för mer info. 
 
11. K149045-08, Nova Ungdomens hus, 17-22/5, stöld av storbildsprojektor. 
 
12. K146424-08, 19-20/5, V-a Gymnasium, Peak, Mountainbike,Svart, svart/grå. 
 
13. 21/5, Vargmötesvägen, Anm höll på att demontera en bränsletank  från en personbil då det 
började läcka bränsle och på något sätt antändes   detta.                                                                                      
Branden koncentrerades till ett avlopp som fanns i verkstaden och inget skadades. 
 
14. 21-22/5, Rosengårdsvägen, stöld av reg skyltar WGU562. 
 
15. K150155-08, 23/5, Tuna Torg, Crescent,Damcykel, LADY NEXUS7 KORG 622   Svart. 
 
16. K150520-08, 23-24/5, Sörgården, skadegörelse, Okänd gärningsman har bänt längst 
upptill på vänster framdörr. Har även brutit bort spolmunstycket på bakrutan. Har tilgripit 
ventilhattarna   från däcken.                                                                                                                                 
Det är även en buckla baktill på spoilern. 
 
17. K151520-08, 25/5, Kårsta, Stefan berättar att någon har försökt att stjäla hans A-traktor 
men         misslyckats och sedan stulit högtalarna, slutsteg och baslåda.                                                              
MÄ hade parkerat och låst sin A-traktor vid järnvägsstationen över natten.                                                       
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A-traktorn hade gått sönder och när han idag skulle hämta den så upptäckte han att någon 
hade krossat den lilla sidorutan på förarsidan.                                                                                 
Inne i fordonet hade gärningsmannen rivit ur alla sladdarna under ratten, brutit loss rattkåpan 
samt brutit sönder tändningslåset. 
 
Vallentuna 08-05-26 
Monica Alkblad 
Närpolisen Vallentuna 
                    


