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1. 9-10/8, Vallbostrand, skadegörelse bil, repa, intryckt vänster framskärm. 
 
2. 10-11/8, Fabriksvägen, inbrott i garage, åkgräsklippare o bensin tillgripit. 
 
3. 11/8, Sörgården, inbrott i lägenhet, Grov stöld genom att okända gärningsmän har på okänt 
sätt brutit upp lägenhetsdörren och olovligen berett sig tillträde och tillgripit okänt gods. 
 
4. 5-10/8, Orkesta IP, Lindholmen, Okänd gärningsman har brutit sig in i idrottsförenings 
föreningslokal och tillgripit diverse föremål. Okänd gärningsman har även    haft sönder 6-7 
glasrutor i lokalen.                                                                                                                                                 
Dörren till föreningens lokal har brutits/slitits upp. I lokalen saknas diverse föremål.                                         
Sex till sju stycken fönster är trasiga. Okänt föremål har slängts in i dem  från utsidan. 
Samtliga fönster har dubbelglas och det är det yttre glaset som är trasigt. Bl a kaffebryggare, 
vattenkokare tillgripet. 
 
5. 8-11/8, Hammarbacksskolan, klotter. 
 
6. 12/8 kl 18.05 Skålhamravägen, trafikolycka 2 pb, Rattfylleri under påverkan av narkotika  
Grov olovlig körning, Grov vårdslöshet i trafik. Misstänkt har vållat frontalkrock med bil 
genom att köra på fel sida om vägen. 
 
7. 12-13/8, Svampskogsvägen, 2 st container står på angiven adress, ej på inhägnat område. 
Nu på morgonen upptäcker man att båna containrarna har kapade bommar. Båda containrarna 
är  tömda på verktyg och maskiner. 
 
8. 11-12/8, Kragsta tågstn, stöld av cykel, Monark, dam, silver. 
 
9. 11-12/8, Allévägen, okänd gärningsman har med hjälp av en sten  krossat den högra mindre 
sidorutan bak på bilen, troligen för att ta sig in i bilen men har ej lyckats då bilen fortfarande 
stod låst på platsen. 
 
10. 12-13/8, Allévägen, inbrott i samma bil som p9, Okänd gärningsman har tagit sig in i 
bilen genom att ha krossat den tidigare skadade rutan, den högra mindre sidorutan bak på 
bilen. Gärningsmannen har   därefter lyckats öppna bilens alla dörrar. Om något tillgripits ur 
bilen är  oklart vid tillfället.                                                                                                                                  
Gärningsmannen har även öppnat motorhuven. Josefine uppger att inget tycks saknas ur 
motorutrymmet. 
 
11. 14/8, Stat-Oil, smitning tankning av bensin för 855SEK. 
 
12. Trafikolycka, singel, 14/8, Sunnarby lv 959, pb kört av vägen och in i ett träd, fordonet 
har börjat brinna och föraren har avlidit. 
 
13. 14-15/8, Vallentuna, stöld av bakre regskylten till pb  XLF798. 
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14. 15/8, ICA Tuna Torg,stöld av cykel,  
Monark, dam, röd. 
 
15. 15/8, 22.10, rån, Skördevägen, Målsägaren uppger att hon skulle åka hem från 
Skördevägen efter att ha arbetat. Då hon skall till att ta sin bil på parkeringen blir hon 
kontaktad  av två för henne okända män. Dessa ber om att få cigaretter. Då målsägaren   
uppger att hon inte hade några cigaretter så vart männen aggressiva. De sa   då "ge mig 
mobilen". Målsägaren svarade då "nej det får du inte".                                                                                        
Efter det så utdelar en av gärningsmännen (gärningsman 1) totalt tre stycken sparkar varav två 
av dem träffar hennes vänstra arm. Den sista sparken       utdelas mot hennes vänstra kind och 
huvud. 
 
16. 15-16/8, Bällstavägenn, inbrott i villa, Någon/ra har berett sig tillträde till fastigheten 
genom att bryta bort en ca 80x60 cm stor träkasett i dörrens nedre del i ateljén. Därefter har 
man genomsökt hela huset. Kök, hall och vardagsrum i nedre plan. Hall, sovrum I,II och II i 
övre plan. Troligtvis har man gått ut genom köksingången eftersom den stod öppen när 
målsäganden kom hem. Fn okänt tillgrepp. 
 
17. 17/8, V-a stn, stöld av cyklar, Bmx, Mountainbike, Moon goose, Ljus olivgrön och   
BMX,Mountainbike, Dirt street cykel, Benvtit/neongrön. 
 
18. 17/8, 05.38, Bällstabergsvägen, stoppades en pb, mt drogRF. 
 
19. 15/8, kl 13.00 trafikolycka Roslagsstoppet, singelolycka, bil voltat, 2 vuxna till KS, 3 barn 
till Astrid L sjukhus, lindiga skador.                               
 
Vallentuna 08-08-18 
 
Monica Alkblad, Närpolisen                                  


