
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 22- 08 
Ring insp Tuwe Ogdal  för mer info på 08-40 143 66. 
 
1. 25-26/5, Takpannevägen, tillgrepp av moped, UZY262, BAOTIAN Z HONGYU, SVART. 
 
2. 25-26/5, Okvistavägen, stöld av båda reg skyltarna till pb  PJE195. 
 
3. 26/5, V-a Ishall, inbrott, Anmälaren ringer till PKC för att anmäla att en okänd 
gärningsman brutit upp en dörr på baksidan till ishallen.                                                                                      
Larmet gick 02.17 och väktare kom på plats.                                                                                                        
Dörren på baksidan av ishallen är uppbruten. 
 
4. 20-21/5, Bällstavägen, stöld av damcykel, Monark, dam, röd med skadad cykelkorg fram. 
 
5. 27/5 stoppades en pb på Smidesvägen, 2 pers medtagna för kroppsbesiktning misst 
narkotika, drog rf o grov olovlig körning mm. 
 
6. 25-26/5, Ledinge trf pl, försök till tillgrepp av pb,  På skåpdörren bak och höger sida bak 
var rutorna krossade.Längs med vänster sida en repa i lacken gjord med vasst föremål.   
Instrumentpanelen var sönderbruten, kablar hängde ut. Tändningslåset var brutet. 
 
7. 27/5, Karlbergsvägen, inbrott i bil, laptop tillgripen. 
 
8. 27/5, Lindöpark Golf, inbrott i bil, bl a laptop o plånbok tillgripet. 
 
9. 27/5, Lovisedalsskolan, skadegörelse. 
 
10. 26/5, Lindö Golf, inbrott i bil, bl a laptop, kamera o GPS tillgripen. 
 
11. 23-26/5, Hammarbacksskolan, skadegörelse, glaskross 2 rutor. 
 
12. 28/5, Lovisedalsskolan, En fönsterruta krossad. Klotter på röda paviljongen. Stulen 
sittbräda från utemöbel. 
 
13. 28/5, Lovisedalsskolan, skadegörelse, svårt brandskadad klätterställning. 
 
14. 28/5, Körlinge, Mordbran, kontakta insp Kennet Eriksson. 
 
15. 27/5, Nova Tellusvägen, stöld av dator från låst kontor. 
 
16. 28/5, tvättstuga Ekebyvägen, när MÄ skulle hämta sin tvätt var den borta. 
 
17. K155913-08, 26-28/5, Brottby, Okänd gärningsman har gjort inbrott i målsägarens 
sommarstuga. Gärningsmannen har brutit upp dörren. Man har även brutit upp ett fönster. Väl 
inne har man tillgripit gods. Bl a tillgrepp av div mobler. 
 



18. 28-29/5, Ormstaskolan, inbrott, Inbrott genom att okänd gärningsman har kastat en stor 
sten genom fönsterrutan till expeditionen, och sedan sträckt sig in genom rutan och   tillgripit 
en hårddisk som stod innanför fönstret. 
 
19. 28/5, Banvägen, skadegörelse bil. 
 
20. 29/5, V-a Motor, bensinsmitning, 22 l. 
 
21. 25-29/5, Brottby, Gärningsmannen har krossat ett litet fönster mot skogen till fritidshuset,  
letat igenom hela huset, öppnat alla lådor och skåp, kastat köksknivar i    väggar, golv, kuddar 
mm, blandat blåbärssylt med mixer så det stänkt i hela köket.                                                                             
Trol ej tillgrepp. 
 
22. 29/5, Takpannevägen, tillgrepp av pb FUB409, VOLVO 855-512 GL,      MBLÅ. 
 
23. 29/5, Hammarbacksskolan, Någon har klättrat upp på taket och förstört parabol-
antennerna. 
 
24. 29-20/5, Ledinge trf pl, Under aktuell tid har någon stulit hjulen från målsägandens 
personbil vilken nu står på underredet. 
 
25. 30/5, Banvägen, Rån. 
 
26. 30/5, Tuna Torg, tillgrepp av moped, ALB268, RHON URBAN JUNGLE RACER. 
 
27. 30/5, Mörbyvägen, Rån. 
 
28. 31/5, Moränvägen, inbrott i bil, träningsoverall tillgripen. 
 
29. 30-31/5, Brottby café, Okänd/a har på okänt sätt haft sönder låset i entrédörren och tagit 
sig in i lokalen där gods sedan har tillgripits. 
 
30. 1/6, Tuna Torg, grov misshandel. 
 
PS. Torsdagen den 5 juni har Vallentuna Näpo öppet 09.00-13.00. 
 
Vallentuna 08-06-02 
Monica Alkblad 
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