
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 29- 30-2008 
Ring insp Britt-Marie Weldeus Hed för mer info på 08-40 143 52. 
 
1. 13-14/7, Ormstavägen, skadegörelse,  
När de vaknar så är det någon som har ryckt upp och slängt 10 stycken blommplantor. 
Förövaren har även brutit av en stor gren på plommonträdet. En bänk är omkullvält. De har 
kastat in en cykel i trädgården. De har även      varit hos grannen och förstört blommor.                                    
Det hördes oväsen från trädgården kl 02.00 då syntes det tre killar i 15-17  års åldern. 
 
2. 14/7, Lindö Golf, inbrott i bil, stöld av bärbar dator. 
 
3. 9-14/7, Gustavs Udde, stöld av båtmotor, 4hh, Yamaha, utombordare. 
 
4. 14/7, Smedbystigen, stöld av båtmotor, Mercury 2,5 hk utombordare.│   
 
5. 15/7, Banvägen, stöld av hudvårdsprodukter. 
 
6. 11-16/7, Lövsättra, stöld av verktyg från en byggarbetsplats. 
 
7. 10-16/7, gångtunneln Arningeleden, klotter. 
 
8. 30/6-16/7, Ekskogenvägen, grov stöld i bostad. 
 
9. 16/7 greps 3 gm i V-a, grov stöld i Täby. 
 
10. 19/7, sopstation Karby Torg, brand i container. 
 
11. 20/7, Tuna Torg, Våld mot tjänsteman. 
 
12. 21/7, Brottby, Misshandel, ungdomar som sköt på förbipasserade fordon med luftgevär el 
liknande. 
 
13. -22/7, Vallbostrand, skadegörelse bil, höger fram- och bakdörr repad. 
 
14. 22-23/7, Okvistavägen, stöld av 4 fälgar med däck. 
 
15. 23/7, Coop, stöld av plånbok ur väska som hängde på rullator under tiden MÄ handlade. 
 
16. 23-24/7, Norrgården, inbrott i lb, verktyg tillgripet. 
 
17. 23-24/7, parkeringshus Norrgården, Under natten har någon brutit upp dörren till garaget 
på nedre plan tillhörande bostadsrättsföreningen. Gärningsmannen har fått bort den yttre  
låskolven och tagit sig in i garaget.                                                                                                                   
I garaget har en mc stulits samt gjorts åverkan på en mc. Det har varit inbrott i sju bilar. 
 
18. 24/7, Brollsta Golfklubb, inbrott i bil, GPS, väska samt kläder tillgripet. 
 
19. 24-25/7, Tuna Torg, klotter o rispade rutor till butiker, 11st. 
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20. 25/7, Stat-Oil Karlbergsvägen, bensinsmitning. 
 
21. 25- 26/7, Odlingsvägen, inbrott i villa, Gärningsmännen har klättrat upp på taket ovanför 
entrédörren och tagit sig  in genom ett fönster på övervåningen. Därefter öppnat ytterdörren 
inifrån.  Tillgripit diverse gods från övervåningen och undervåningen. Bl a dator, kamera o 
kontanter tillgripet. 
 
22. Fornminnesvägen, 26/7, Anmälaren har vaknat av att det knastrar utanför fönstret, då hon 
tittar ut genom fönstret ser hon att det ryker från förrådet på baksidan. 
 
23. 20-24/7, Sunnerstavägen, okänd gm har gått in på altanen och tagit en full respektive en 
halvfull gasoltub. Ytterligare två hus i samma område har utsatts för stöld av   gasoltuber till 
grill.             
 
24. 27/7, Tuna Torg, misshandel, Känd gm har sprayat antagligen pepparspray i ansiktet på 
MÄ. 
 
25. 27/7, Vid Hammarbacksskolan, Misshandel, Rån. 
 
26. 27/7, Bergvägen, stöld av cykel, Crescent, Racer, röd. 
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